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HírmondóDOBOZI

A tartalomból:
√  Hiába várjuk a szemétdíj számlákat!

√ Változás a kitüntetések adományozásában

√  Kézműves tábor 2017

√  Júliusi hírek a Dobozi Gondozási Központból

2017. július 8-án avatták fel a 
4,7 millió forintos pályázati-, és 
1,2 milliós saját forrásból létesült 
’56-os emlékhelyet, szép termé-
szeti környezetben, a kastélypark 
Kossuth téri bejáratánál. A kivi-
telezés keretén belül elkészült egy 
szabadtéri színpad, áramvételi lehe-
tőséggel és lépcsős nézőtérrel. Sze-
lekovszky László a népművészet 
mestere, fafaragó művész az 56-
os események emlékére kopjafát 
faragott. A tér rendezvényeknek, 
megemlékezéseknek ad méltó 

helyszínt.
A megnyitón Köves Mihály 

polgármester mondott köszöntőt: 
„Bizonyára mindenki elgondolkodott 
már azon, hogy mitől annyira kü-
lönleges 1956 forradalma? Mi teszi 
megkülönböztethetővé minden más 
eseménytől? Mindenekelőtt az, hogy 
azokban az októberi napokban a je-
lent hirtelen maga alá temette a jövő, 
a mánál fontosabb lett a holnap. 

A forradalom kitörését követően 
Dobozon, a budapesti hírek hatására 
munkástanácsot szerveztek, népőrsé-

get állítottak fel (melyet később nem-
zetőrségnek neveztek), népgyűléseken 
adtak hangot a követeléseknek. De 
jöttek a karhatalmisták és elfojtották 
a nép akaratát. Következett a megfé-
lemlítés és megtorlás.

A forradalom és szabadságharc 
eszméjét, senki nem sajátíthatja ki! 
Ma is vívunk csatákat. Nap mint nap 
küzdünk a tisztességes megélhetésért, 
gyerekeink kenyeréért, iskolájáért, jö-
vőjéért, a család összetartásáért, há-
zasságunk szilárdságáért, a barátain-
kért, hogy ne szakadjunk el egymástól. 

Aki küzd, az fiatal. Addig va-
gyunk fiatalok, amíg nem fáradunk, 
nem kényelmesedünk el. Amíg tart 
a lendületünk, amíg nem adjuk fel a 
harcot, amíg hiszünk az igazságunk-
ban, fontos számunkra a szabadság. 

Fiatalnak kell maradnunk szív-
ben-lélekben egyaránt. 

Ezt mondja nekünk ’56 taní-
tása és ezt a tanítást hagyjuk örökül 
gyermekeinknek, unokáinknak. És 
nyugodtan mondhatjuk: nem félünk 
a holnaptól, mert látjuk a tegnapot és 
szeretjük a mát.

 

folytatás a 3. oldalon

56-OS EMLÉKHELY ÁTADÁSA

Beszédet mondott Köves Mihály polgármester

Ö r ü l ö k  a n n a k ,  a m i m  v a n ,  s  n e m  b ú s u l o k  a z o n ,  a m i m  n i n c s .
 ( L e v  To l s z t o j )

10 ÉVES A DOBOZI MÉZES FESZTIVÁL!

Településünkön idén 10. alka-
lommal rendezték meg a Dobozi 
Mézes Fesztivált. A helyszín vál-
tozatlanul a dobozi Kastélypark 
volt, ahol egy olyan természetközeli 
élménnyel lehettek gazdagabbak a 
látogatóink, amelyet máshol ritkán 
tapasztalhatnak. A rendezvényre az 
ország különböző részeiről érkeztek 
a vendégeink.

Rendhagyó módon, a rendez-
vény, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére készült 
emlékhely avató ünnepséggel kez-
dődött. 

Az átadó ünnepség után a Sar-
kadi Lovasklub által szervezett 
VIII. Dobozi Fogathajtó Emlék-
versenyre az idén is sokan bene-
veztek a megyéből, valamint Ro-

mániából is érkeztek versenyzők. 
Kónya Károly dobozi lakos, első 
díjazottként, községünket méltón 
képviselte a megmérettetésen. A 
fogathajtó verseny sikere, a sarkadi 
Váczi család és Zsigmond Károly 
szervezői munkájának köszönhető. 
A fogathajtó verseny ünnepélyes 
eredményhirdetése után változatos 
színpadi műsorokkal folytatódtak a 
programok.

A szombati nap első fellépői, 
Sztojka Attila és Sztojka Tibor 
voltak, akik kellemes élőzenés kon-
certet adtak. Ezt követően először 
az Orosházi Dalina hastánccsoport 
lányai adtak ízelítőt e táncforma 
mozgásanyagából. Majd őket a 
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola táncosainak, és a gyerme-

kek néptáncoktatóinak bámulatos 
bemutatója követte, Király Sándor 
és Gál Zoltán néptánc pedagógu-
sok vezetésével. Ezután a sarkadi 
Didance táncosai léptek színpadra, 
akiket Szabó Andrea készített föl a 
változatos, színvonalas moderntánc 
produkciókra. 

Az este sztárvendégei a közön-
ségkedvenc Sihell Ferry és Henna 
voltak, akik mulatós pop zenéiket 
énekelve igazán jó hangulatot te-
remtettek maguk körül.

Az első nap jókedve és hangu-
lata vasárnap sem hagyott alább. A 
két napos fesztivál alatt a vendégek 
betekinthettek a népi kismestersé-
gek csodáiba, a Dobozi Népművé-
szeti Egyesület és a Dobozi Nefe-
lejcs Hímző Szakkör kézművesei 
által, akik kiállításaikkal illusztrál-
ták munkájuk „gyümölcseit”. Aki 
pedig szeretett volna megismerked-
ni a népi mesterségek fogásaival, az 
egész napos kézműves bemutató-
kon akár el is sajátíthatta azokat.

Vasárnap a sok vetélkedő már 
délelőtt kezdetét vette mind a gyer-
mekek, mind a felnőttek számára. 
A Kastélyparkba látogatók íjász-
kodhattak, a hétpróbás fejtörők ke-
retében totókat tölthettek ki, ame-
lyek felölelték településünk múltját 
és jelenét. 

folytatás a 8. oldalon

Prohászka Béla mesterszakács értékelte a főzőversenyt

2017. július 21. és 31. között 
rendezték meg Doboz-Szanazug-
ban az ÁGOTA tábort. Az ország 
minden tájáról, lakásotthonokból, 
nevelőszülői hálózatból érkeztek 
fiatalok az ÁGOTA, vagyis az Ál-
lami Gondoskodásban Élő Fiatalok 
Országos Találkozójára. Az ÁGO-
TA Alapítvány és a Szeged-Csanád 
Egyházmegye Szent Ágota Gyer-
mekvédelmi Szolgáltató Országos 
Egyházi Módszertani Intézmény 
által, immár 21. éve szervezett tá-
borba idén is mind a tizenkilenc 
megyéből jöttek gyermekek. Az 
összesen 350 fiatal - 7 és 18 év kö-
zött - felügyeletét 150 segítő látta 
el, akik – mindamellett, hogy fenn-
tartották a rendet – szívvel, lélekkel 
buzdították, támogatták és erősítet-
ték a táborozókat.

Szanazug harmadik alkalommal 
adott otthont a tábornak. A hivata-
los megnyitót július 22-én, szom-
baton tartották, ahol elsőként Ara-
tóné Vágner Margit alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében úgy fogalmazott, hogy 
az ÁGOTA reményt ébreszt, és 
jövőt mutat a gyermekeknek. Vé-
leménye szerint mérhetetlen el-
hivatottsággal végzik a szervezők 
a munkájukat, akiknek a szóra-
koztatás mellett a pozitív világkép 
biztosítása is a céljuk. A település 
számára nagy megtiszteltetés, hogy 
már harmadik éve otthont adhat 
a tábornak. A gyermekeknek azt 
kívánta, sok élménnyel, kellemes 
emlékkel gazdagodjanak az elkö-
vetkezendő 10 nap során. Bíznak 
abban, hogy állandó helyszíne lesz 
a tábornak Szanazug.

Czibere Károly a szociális ügye-
kért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkár elmondta, hogy 

a mostani alkalom különleges, 
ugyanis 1997-ben, azaz 20 évvel 
ezelőtt született meg a gyermek-
védelmi törvény. Kifejtette, a kor-
mány számára kiemelten fontos, 
hogy az állami gondozottak milyen 
körülmények között élnek. 

Kiss-Rigó László Szeged-Csa-
nádi megyéspüspök szerint, aki 
belép a táborba látja, hogy nem egy 
intézményről, hanem egy közös-
ségről, családról szól a rendezvény, 
mely élményeket ad a fiataloknak.

Kakas Béla, a Csongrád Megyei 
Önkormányzat elnöke is az alapít-
vány áldozatos, felelősségteljes és 
küldetéstudatos munkáját méltatta, 
míg  dr. Kovács József, Békés me-
gye 3. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője arról be-
szélt, hogy azt szeretnék elérni, ha 
ezentúl mindig Doboz-Szanazug-
ban tartanák meg a tábort. 

„1996-ban, az ÁGOTA szüle-
tésekor a keresztény, katolikus civil 
szervezetek sokat küzdöttek azért, 
hogy a nevelőotthonokba bejussa-
nak és különböző programok által 
megmutathassák a gyermekeknek: 
az élethelyzetük ellenére csodálatos, 
szerethető emberek. Mi már 21 éve 
ezt bizonyítjuk nekik” – fogalma-
zott Kothencz János. Az alapítvány 
alapítója szerint az elmúlt években 
a hazai gyermekvédelem jelentős 
fejlődésen ment keresztül. Ma már 
a fiatalok állnak a középpontban, 
és egyre több a nevelőszülő is, ami 
mindenképpen pozitívum, ugyanis 
a gyermekvédelem nem működhet 
személyre szabott törődés nélkül.”

A táborban sok program, fog-
lalkozás, szórakozási lehetőség biz-
tosította a táborlakók mindennap-
jainak tartalmas eltöltését.  

Vácziné Urbanecz Annamária

DOBOZ-SZANAZUG ADOTT OTTHONT  
A XXI. ÁGOTA ORSZÁGOS TÁBORNAK 

Aratóné Vágner Margit alpolgármester asszony köszöntötte a táborozókat
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Sok lakossági kérdés és panasz 
érkezik Önkormányzatunkhoz a 
szemétszállítási számlákkal kapcso-
latban. A Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság 1036 Budapest, Lajos u. 103. 
sz. alatti székhelyű szervezet – mely 
a számlázást végzi – kérdésünkre 
azt a tájékoztatást adta, hogy folya-

matban van a számlák elkészítése 
és hamarosan meg fogja kapni a 
lakosság. A részvénytársaság 2016-
ban kezdte meg a tevékenységét. 
A számlázó program tesztelése és 
a korábbi szolgáltatóktól az adat-
szolgáltatás problémái késedelmet 
okoztak. Ennél bővebb és ponto-
sabb információt nem tudtak adni. 
Van olyan település a megyében, 

ahol már megkapták a számlákat. 
Nem tehetünk mást, mint várunk.

Köves Mihály polgármester

HIÁBA VÁRJUK A SZEMÉTDÍJ SZÁMLÁKAT!

AUGUSZTUS 1-JÉTŐL 
VÁLTOZIK 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND! 
 

A Képviselő-testület elfogadta 
a Dobozi Polgármesteri Hivatal  

szervezeti és működési szabályzatának a módosítását. 

Az ügyfélfogadási rend
 2017. augusztus 1-jétől a következők szerint változik: 

 
hétfőn-kedden-csütörtökön 

7.30 órától 16.00 óráig, 
pénteken 7.30 órától 11.30 óráig tart, 

SZERDÁN   NINCS  ÜGYFÉLFOGADÁS 
 

A járási hivatal ügyfélfogadási rendje  
hétfő és csütörtök délelőttre változik.  

Az ügyintéző 8.00 órától 11.30 óráig fogadja  
az ügyfeleket.

VÁLTOZÁS A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁBAN

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZMUNKAPROGRAMBAN  TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL
A közmunkaprogramban való 

részvétellel rövid időn belül javítani 
lehet sok család anyagi helyzetén.

2017 márciusában elindult a 
hosszabb időtartamú közmunka 
program 210 fővel. Az idei év első 
nagy feladatát a szanazugi strand 
kialakítása jelentette. A vállalkozók 
mellett a közfoglalkoztatottak is 
részt vettek a munkálatokban, mely 
eredményeképpen a nyár elejére 
elkészült a megújult, kibővült sza-
badstrand.

Az intézményeinkben -Óvo-
da, Iskola, Bölcsőde, Gondozási 
Központ, Művelődési Ház, Or-
vosi rendelő, Polgármesteri Hiva-
tal,- továbbra is dolgoznak köz-
foglalkoztatottak, ezzel segítik az 
intézményben dolgozók munkáját. 
A település közterületein is fo-
lyamatos a munkavégzés. Nagyon 
széppé varázsolják a virághengerek 
a település látképét, melyet szintén 
a közfoglalkoztatottak közreműkö-
désével készítünk el. A virághen-
gerek kihelyezésén túl a település 

számos pontján kerültek virágágyá-
sok kialakításra. Önkormányzatunk 
Szanazug közterületein is folyama-
tosan biztosítja a tiszta, kulturált 
pihenést, szórakozás lehetőségét, 
melynek szintén aktív részesei a 
közfoglalkoztatásban résztvevő do-
boziak. A veteményesben is tovább 
folynak a munkálatok, megtermel-
jük a Napközis Konyha számára a 
zöldségeket (pl.: fokhagyma, vörös-
hagyma, burgonya, tök stb.)

A 2017-es évben Önkormány-
zatunk 3 hektárra emelte a kender 
területét a tavalyi 1 hektárhoz ké-
pest. A növények fejlődését szintén 
a közfoglalkoztatottak végzik. A 
vetéstől az aratáson keresztül a mag 
kifésüléséig ugyanaz a brigád végzi 
el a munkálatokat. Így biztosított 
az egyéni számonkérés is. Jelenlegi 
állapotok alapján megyei szinten 
kiemelkedően jónak mondható a 
dobozi mag kender ültetvény. 

Megyeri Lajos
gazdasági és üzemeltetési 

ügyintéző Holtág tisztításaKender ültetvény gondozása

Virágültetés 56-os emlékhely rendbetétele

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS DOBOZON 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szelektív hulla-
dékgyűjtéshez használható 240 literes szelektív hulla-

dékgyűjtő edény (kuka) kiosztása tovább folytatódik. Aki 
még nem vitte el az ingyenes hulladékgyűjtő kukát, az 
fáradjon be a Polgármesteri Hivatal 11-es irodájába. 

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát és 
lakcímkártyáját. 

 
A használati szerződés kitöltése után, annak másolatával 

az önkormányzat Táncsics u. 20. sz. alatti ingatlanán 
vehetők át a sárga hulladékgyűjtő kukák, 

hétfőtől csütörtökig: 8:00-15:00               
pénteken: 8:00-11:00 óra között.

 
A sárga hulladékgyűjtő edények

 a lenti ütemterv alapján kerülnek ürítésre:
2017. augusztus 11.

  2017. szeptember 15.
                             2017. október 13.
                             2017. november 17.

2017. december 15.

 Az elszállítás egy napon lesz az egész község területén. 
Kérjük, a kukákat az adott napokon reggel 6:30-ig kihelyezni.

Döntött a Képviselő-testület az 
önkormányzati jelképek használa-
tának és a helyi elismerések adomá-
nyozásának új rendjéről.

A 2015-16-ban, elsősorban a 
szennyvízberuházással kapcsola-
tos feladatok miatt nem került sor 
a helyi elismerések (kitüntetések) 
adományozásáról szóló, új önkor-
mányzati rendelet megalkotására. 

Az eltelt időszak változásaira 
figyelemmel célszerű volt a kitün-
tetések rendjét áttekinteni, mely 
feladatot a Pénzügyi és Ügyren-
di Bizottság kapott meg. A cél az 
volt, hogy egy rendeletben, egysze-
rű szabályozás legyen érvényben. 
Többfordulós egyeztetés után a tes-
tület a helyi címer és zászló hasz-
nálatát, a kitüntetéseket új rendelet 
elfogadásával szabályozza az aláb-
biak szerint.

A címer használatával kapcsola-
tos szabályozás annyiban változott, 
hogy a külső felhasználás engedé-
lyezése a Képviselő-testület hatás-
körébe került.

A kitüntetések köre kibővült a 
civilek, vállalkozások díjaival. 

Doboz Nagyközség Ifjúsági Díja 
„Doboz Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete azon 
25. életévüket be nem töltött dobo-
zi, illetve Dobozon tanuló, sportoló 
fiataloknak, akik személyes pél-
damutatásukkal, kimagasló ered-
ményeikkel érdemeket szereztek, 
hozzájárulva ezzel Doboz nagy-
község jó hírnevének öregbítésé-
hez, a „Doboz Nagyközség Ifjúsági 
Díja” kitüntetést alapítja. A Képvi-
selő-testület évente legfeljebb 3 db 
„Doboz Nagyközség Ifjúsági Díja” 
kitüntetés adományozásáról dönt.” 
2017. évben a díjak száma legfel-
jebb 6 db lehet. 

Civilek Dobozért 
„Doboz Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
azon civil szervezetek számára, 
amelyek a település fejlődéséhez: 
a) tudományos, művészeti, közéle-
ti munkásságukkal, valamint a he-

lyi hagyományok őrzésével hosszú 
ideje hozzájárulnak,
b) a település turisztikájának, gaszt-
ronómiájának érdekében végzett 
tevékenységükkel kiemelkedő 
munkát végeznek,
 c) az oktatás-nevelés, közművelő-
dés, sport területén végzett tevé-
kenységükkel tartósan hozzájárul-
nak,
d) egészségügy, szociális ellátás és 
ifjúságvédelem területén, valamint 
az egészséges ifjúságért végzett te-
vékenységükkel hozzájárulnak, 
e) a közigazgatás és közbiztonság 
területén végzett tevékenységükkel 
aktívan közreműködnek, a „Civilek 
Dobozért” kitüntetést alapítja. A 
Képviselő-testület évente legfeljebb 
egy „Civilek Dobozért” kitüntetés 
adományozásáról dönt.” 

Az év vállalkozása
„Doboz Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a te-
lepülés gazdasági életének vállal-
kozásai körében elért kimagasló 
teljesítménye vagy huzamosabb 
időn át folytatott kiemelkedő mun-
kavégzése elismerésére az év vállal-
kozása díjat alapít. A díj azoknak 
a köztartozással nem rendelkező 
egyéni vállalkozóknak, őstermelők-
nek, társas vállalkozások személye-
sen közreműködő tulajdonosainak, 
illetve vezető tisztségviselőinek 
adományozható, akik olyan modern 
vagy hagyományos ipari, kereske-
delmi, szolgáltatási tevékenységet 
folytatnak, amely a község gazdasá-
gi életében, a munkahelyteremtés-
ben, a helyi adózásban, a lakosság 
ellátásában, innovációban tartósan 
kiemelkedőnek és színvonalasnak 
minősül, illetve jelentős eredmé-
nyeket értek el a nagyközség fej-
lődését, szolgáltatásainak bővítését 
célzó vállalkozási tevékenységeik-
kel. A Díj évente 1 vállalkozás szá-
mára adományozható.”

Doboz Nagyközségért Kitüntetés
„Doboz Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete azon 
személyeknek, akik a lakosság érde-

kében hosszabb időn át végzett tevé-
kenységükkel kimagasló érdemeket 
szereztek, a „Doboz Nagyközségért 
Emlékérem” kitüntetést alapítja  
a) oktatás, művelődés, művészet és 
sport területén végzett tevékenysé-
gért, 
b) egészségügy, szociális ellátás és 
ifjúságvédelem területén, valamint 
az egészséges ifjúságért végzett te-
vékenységért, 
c) közigazgatás és közbiztonság te-
rületén végzett tevékenységért, 
d) falufejlesztő és -szépítő, érték-
megőrző, közélet területén végzett 
tevékenységért, 
e) életmű díjként. 
A Képviselő-testület évente legfel-
jebb 2 db kitüntetést adományoz.”

Doboz Nagyközség Díszpolgára
„Doboz Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete azok-
nak a személyeknek, akik Doboz 
nagyközség érdekében tevékenysé-
gükkel kimagasló érdemeket sze-
reztek, a település hazai és nem-
zetközi elismerését elősegítették, a 
„Doboz Nagyközség Díszpolgára» 
címet adományozza.”

A kitüntetések nem pályázati 
rendszerben kerülnek odaítélésre, 
hanem indokolással ellátott javas-
lattétel elbírálásával. Javaslatot te-
hetnek a Képviselő-testület és a bi-
zottságok tagjai, az önkormányzat 
tisztségviselői, a helyi intézmények 
vezetői, a civil szervezet képviselet-
re jogosult szervei, az Ifjúsági Díj 
esetében ezen túlmenően az okta-
tási intézmény vezetője. Lehetőség 
van a lakossági javaslatokra is, az 
említett személyek vagy szerve-
ken keresztül eljuttatott ajánlással. 
Javaslatokat a tárgyév szeptember 
10-ig lehet megtenni, melyet a 
Szociális és Gyermekügyek Bizott-
sága rangsorol és döntésre előkészít 
a Képviselő-testület felé. A testület 
szeptemberi ülésén dönt, a kitünte-
tések átadása az október 23-i köz-
ségi ünnepség keretében kerül sor.

Köves Mihály polgármester



folytatás az 1. oldalról
Állítson e hely emléket az ’56-

os dobozi és országos eseményeknek, 
a hősöknek, a nemzetőröknek és 
minden olyan cselekedetnek, amely a 
forradalom és szabadságharc sikeréért 
folyt. 

Köszönetet mondok a munkák 
előkészítésében és kivitelezésében részt 
vevőknek:

-a BÓLEM Kft.-nek
-Jacsek György műszaki ellenőr-

nek
-Szelekovszky László fafaragó 

művésznek
-Oltvári János vállalkozónak
-a ME-DÉZS Bt.-nek
-Szabó László önkormányzati 

képviselőnek

-Szilágyi Mihálynak
-Molnárné dr. Tarkovács Márta 

jegyzőasszonynak
-Szatmáriné Nagy Emese köz-

tisztviselőnek”
A polgármester beszéde után 

zenés ünnepi műsort hallhattak 
a megjelentek. A forradalmi pil-
lanatokat idéző előadást néhány 
csodaszép dal színesítette, amelyek 
Kovács Ildikó, Kukola Julianna, 
Komlósi György, Sztojka Tibor és 
Zsigmond Károly értő tolmácsolá-
sában kerültek előadásra.

Ezután dr. Kovács József or-
szággyűlési képviselő úr avató 
beszéde következett, aki a forra-
dalom és szabadságharc dobo-
zi eseményeit méltatta. Beszélt a 

forradalmi emlékhelyek fontossá-
gáról elmondta: ’56 emléke sokáig 
nem volt megfelelően ünnepelve, 
a szabadságharcnak, pedig nem 
voltak megfelelő emlékhelyei. 
Ezen változtattak a 60 éves év-
fordulóra biztosított források, az 
1956-os Emlékbizottság támoga-
tása. Több, mint 1600 településen 
épültek emlékhelyek és tartottak a 
támogatásból rendezvényeket.

Végül az emlékhely Balogh La-
jos Barna lelkész és Szigeti Antal 
plébános áldása után, a nemzeti 
színű szalag átvágásával került hi-
vatalosan is átadásra.

Minden jelenlévőnek köszönet 
a részvételért, valamint külön kö-
szönet a szervezők munkájáért.

V.U.A.
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Újabb hölggyel bővül a szép-
korúak tábora: Dézsi Ferencnét a 
90. születésnapja alkalmából Köves 
Mihály polgármester és Aratóné 
Vágner Margit alpolgármester kö-
szöntötte fel Doboz Nagyközség 
Önkormányzata nevében.  A szép-
korú nénit július 5-én látogatták 
meg családja körében. A település 
ajándéka mellett Orbán Viktor mi-
niszterelnök jókívánságait is elvit-
ték az ünnepeltnek.

Zsófika nénitől megtudtuk: 
„1927. július 5-én születtem Do-
bozon. Nehéz körülmények között 
nevelkedtem. Gyermekkorom nagy 
részét Csanádapácán töltöttem egy 
vitézi birtokon, ahol a szüleim cse-
lédek voltak.

Később Dobozra költöztünk 
vissza, ahonnan a hat osztály elvég-
zése után, 12 éves koromban szol-
gálni álltam Békéscsabára. Két év 
szolgálás után egészen 20 éves ko-

romig napszámosként dolgoztam a 
grófi földeken, legtöbbet Vizesfá-
son és Feketeéren. 1947 májusában 
házasságot kötöttem Dézsi Ferenc-
cel, akivel azóta is boldog házas-
ságban élek. Ismét csanádapácai 
cselédség várt ránk, egészen 1949-
ig, amikor is Dobozon a Papholt 
utcában vásároltunk egy kis lakást. 
Közben 1948-ban megszületett Fe-
renc fiunk. 1949-től 1964-ig ház-
tartásbeli voltam, közben, amikor 
lehetőség volt rá napszámba jár-
tam. 1956-ban megszületett Gábor 
fiunk. 1964-től 1969-ig ÁFÉSZ 
dolgozó voltam, majd a helyi haris-
nyagyárban dolgoztam, ahonnan 55 
éves koromban mentem nyugdíjba. 
30 évig voltam tanácstag, tevéke-
nyen részt vettem a villany, víz, jár-
daépítés szervezésében, a Papholt 
utcában. Küzdelmekkel teli életet 
éltem keményen és becsületesen 
dolgoztam, ma már a 4 unokába és 
a 7 dédunokába gyönyörködök.”

Isten éltesse jó egészségben és 
családja körében még sokáig Zsófi-
ka nénit!

V.U.A.

ISMÉT SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK TELEPÜLÉSÜNK VEZETŐI

Településünk vezetői Dézsi Ferencnét köszöntötték 90. születésnapján

56-OS EMLÉKHELY ÁTADÁSA

A meghívott vendégek

A Körösök Völgye Turista 
Egyesület  munkatársai felújították 
Doboz nagyközség bel- és kül-
területén a turistajelzéseket. Az 
egyesület a lehetőségeihez mérten 
mindent megtesz az útvonal kar-
bantartásáért. Népszerűsítve ezzel 
Dobozt, illetve a Doboz-Szanazug 
turistaútra több embert csábítani, 
vagy a Szanazugban pihenők közül 
többeknek ajánlani ezt a nagyon 
szép erdei útvonalat.

A legközelebbi túra 2017. au-
gusztus 26-án a Mályvád Teljesít-
ménytúra lesz.

A Mályvád Teljesítménytúrák 
a Körösök Völgye Turista Egye-
sület által évente egy alkalommal 
megrendezett túra jellegű sporte-
semény.  A rendezvény célja a Bé-
késcsaba - Gyula környékén talál-
ható természeti értékek bemutatása 
szervezett körülmények között. A 
túra hagyományosan augusztus 
utolsó szombatján kerül megrende-
zésre, gyalogosoknak 5, kerékpáro-
soknak 1 távon.

A nagyrészt erdőben haladó 
útvonal kiemelt értéke az eldugott, 
csak kevesek által ismert Mályvá-
di-erdő, amely hazánk ezredik ter-
mészetvédelmi területe. Ezen túl 
számtalan egyéb látnivalót érint az 
útvonal: a középkori gyulai téglavá-
rat és a Várfürdőt, a Duzzasztót, 
az Almássy Wenckheim kastélyt 
Gyulaváriban, a Fekete-Körös vál-
tozatos medrét, a városerdei és sza-
nazugi üdülőtelepeket, XI. századi 
Sámson várának kaputornyát az ősi 
Doboz falu mellett, illetve a Póste-
leki kastélyparkot.

Mindenkit szerettel várnak a 
rendezők, információk a www.kvte.
hu/malyvad  honlapon érhetők el. 
Kifejezetten javasoljuk a Körösök 
Völgye Turista Egyesület facebook 
oldalát (facebook.com/korosok), 
ahol az aktuális Mályvád túra hírei 
külön eseményben jelennek meg.

„Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt 
Önkormányzat!

  Ezúton is szeretnénk Önöknek 
és a helyszínen dolgozó kollégáiknak 

megköszönni, hogy Doboz – Sám-
sonvár – Szanazug turistaút mentén 
láthatóan nagy gonddal tartják kar-
ban az útvonalat. Különösen igaz ez 
a Doboz község határában, a körgáton 
átvezető szakaszra, amely a korábbi 
években nehezen volt járható, de az 
utóbbi időszakban láthatóan rendsze-
resen kaszálva és takarítva van.

A múlt hét végén jártunk arra, 
amikor szombaton és vasárnap, mint-
egy 14 munkaóra ráfordítással (x 3 
fő) kitisztítottuk a turistajelzéseket 
takaró ágakat és elvégeztük a piros 
turistajelzés fehér alapjának kétsze-
ri felfestését. Valamennyi jelzést újra 
cseréltünk (szabványosítottuk), a ka-
nyaroknál egyértelműsítettük és besű-
rítettük a jelzéseket. A község határá-
ban felnövekedett fiatalos erdőrészen 
szinte minden jelzés új lett, a régiek 
annyira kopottak voltak. Amint időnk 
engedi, a piros sáv befestésével és a 
felesleges régi jelzések leszürkítésével 
befejezzük a munkát. Tavaly sikerült 
Doboz belterületén haladó piros sávot 
is rendbe raknunk.

Remélem ezzel is sikerül Doboz-
ra, illetve a Doboz-Szanazug turis-
taútra több embert csábítani, vagy a 
Szanazugban pihenők közül többek-
nek ajánlani ezt a nagyon szép erdei 
útvonalat.

Egyesületünk – lehetőségeihez 
mérten – mindent megtesz az útvonal 
karbantartása és népszerűsítése érde-
kében.

Idén augusztus 26-án, szomba-
ton (immár 27. éve) rendezzük meg 
a Mályvád Teljesítménytúrát (gyu-
lai rajttal), ahol az ország minden 
részéből érkező túrázók gyalog vagy 
kerékpárral haladnak végig ezen a 
piros sáv jelzésű turistaúton, tehát 
Dobozon is. Doboz központjában, 
a templomnál egy ellenőrző ponton 
regisztráljuk a túrázókat, ahol némi 
elemózsiát is adunk nekik.

Ha bármilyen kérdésük lenne az 
útvonallal kapcsolatban, kérem keres-
senek. Még egyszer köszönjük a rend-
szeres kaszálást és takarítást.

Tisztelettel:
Vidovenyecz Zsolt”

A turista jelzések felújítása

TÚRISTAÚT DOBOZON

FELHÍVÁS! 
  A Képviselő-testület meghosszabította a határidőt! 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyilvántartása alapján 537 ingatlantulajdonosnak küldött ki a Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatást, mely szerint nem csatlakoztak rá a szennyvízcsatorna hálózatra. A kiküldött levelekre 254 tulaj-

donos nem jelzett vissza. Ezen tulajdonosok augusztus elején ismét kapnak egy tájékoztatást.  
Elképzelhető, hogy a nyilvántartás nem pontos, ezért az ügy tisztázása érdekében kérjük, hogy  

2017. augusztus 18-ig fáradjon be vagy juttassa el a Dobozi Polgármesteri Hivatal 12-es irodájába  
Tóth Sándorné műszaki ügyintézőhöz  a rákötést igazoló dokumentumok másolatát 

(szennyvíz-számla vagy kapcsolási lap szennyvízcsatorna bekötéshez). 
 

A talajterhelési díjról szóló 16/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján
a talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:   

 - akinek a lakóingatlanába nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz,
- aki 2017. augusztus 31-ig rácsatlakozik a már üzemeltetett csatornahálózatra.

 
 Amennyiben a rákötés feltételei adottak, az ingatlantulajdonos mégsem csatlakozik a szennyvízcsatorna 
hálózatra 2017. augusztus 31-ig, abban az esetben talajterhelési díj megfizetésére kötelezett mindaddig, 

amíg a rákötés meg nem történik.

A dobozi Sámsonvárnál

„A programot az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 

60. évfordulójára 
létrehozott 

Emlékbizottság támogatja”

Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom

Kutatásért
Közalapítvány - 1956-os

Emlékbizottság
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folytatás...
A negyedik dobozi híd széles-

sége az acélszerkezeten 6 m, a fa-
szerkezeteken változatlanul 3,50 m 
volt. Az emelkedő árvízszintek és a 
faszerkezetű nyílások elhasználó-
dása miatt 1906-ban a Kereskede-
lemügyi Minisztérium rendeletben 
írta elő, hogy a Kettős-Körös hidat 
végleges jellegűvé kell átépíteni. 
Az építésre azonban várni kel-
lett, mivel ez idő tájt több hasonló 
acélszerkezetű híd építése is folyt a 
megyében. Az 1910-es év elején a 
jeges ár ismét elsodorta a híd fa fel-
szerkezetét. Az acéláthidalás nem 
sérült meg, de használhatatlanná 
vált. A faszerkezeteket az árhullám 
elvonulása után eredeti állapotban 
építették újjá.

1912-ben a Kereskedelemügyi 
Minisztérium rendeletben engedé-
lyezte a végleges dobozi híd építését 
és költségvetését is jóváhagyta. A 
rendelet a híd teherbírására az aláb-
biakat írta elő: ,,Olyan legyen, hogy 
azon egy db 20 tonna összsúlyú, két-
tengelyű, 4,50 m tengelytávval bíró 
olyan jármű (gőzeke) is áthaladhas-
son, amelynek első, egymástól 2,00 
m távolságra eső kerekei egyenként 
2,5 tonna, hátsó, egymástól 2,15 m 
távolságra eső kerekei egyenként 
7,5 tonna súlyt képviselnek.” A híd 
építéséhez a régi mederpilléreket 
is felhasználták. A 22 éves acél-
szerkezetet a kifolyás felőli oldalon 
épített tölgyfa cölöpökre tolták el, 
majd ezt ideiglenes faáthidalások-
kal kiegészítve járhatóvá tették. Ez 

a provizórium volt az ötödik dobozi 
híd. A hatodik, még ma is meglévő 
dobozi nagy híd építése csak ezu-
tán kezdődhetett el, 1912-ben. A 
növekvő árvízszintek miatt a régi 
pilléreket 168 cm-rel megemelték. 
A bal oldali hullámtéri pillér és a 
hídfők alapozása az 1891-ben épült 
mederpillérekéhez hasonlóan ké-
szült. Az alépítményekre 1913-ban 
(az 1891-ben épült hídnyíláshoz 
hasonló) csonka szegmens alakú 
acélrács-főtartós szerkezeteket he-
lyeztek. A medernyílás 41,30 m, 
a három ártéri nyílás 42,50 m-es 
fesztávolsággal épült, 4,80 m széles 
kocsipályával. A gyártást és a szere-
lést a dr. Lipták és Társa építési és 
vasbetonépítési vállalat Vasszerke-
zeti Gyár Rt. végezte. A híd terveit 
a gyár mérnökei készítették. 

A hatodik dobozi híd átadá-
sára 1914. január 10-én került sor, 
és ez év nyarán elbontották a pro-
vizóriumot. A második világhábo-
rút sértetlenül átvészelő acélhíd 68 
évig eredeti formájában teljesítette 
hosszúra nyúlt szolgálatát, de az 
idő eljárt felette. Az utóbbi évti-
zedek gyors motorizációs fejlődé-
se következtében a nagy forgalmi 
követelményeknek sem szélességi 
mérete, sem teherbírása nem felelt 
már meg. Át kellett adnia szerepét 
az új (immár hetedik) dobozi Ket-
tős-Körös-hídnak, amely a fából és 
acélból készült elődök után - feszí-
tett beton anyagával - a legkorsze-
rűbb technika képviselője. 

folytatás a következő számban

Az 1914 óta forgalomban lévő híd

ÉRTÉKEINK - 35 ÉVES A DOBOZI HÍD

KÉZMŰVES TÁBOR 2017
A Dobozi Közösségi Ház és 

Könyvtár, valamint a Dobozi Nép-
művészeti Egyesület közösen való-
sítja meg évek óta az évzáró után a 
kézműves tábort.  A Széchy Tamás 
Emlékház és Alkotóház ad otthont 
az alkotni vágyó lurkóknak. Na-
gyon kellemes környezet fogadja a 
gyerekeket, többnyire az udvarban 
dolgozunk sátrak alatt. Ez meg-
felelő szabadságot ad ahhoz, hogy 
mindenki kedvének megfelelően 
választhasson a tevékenységek kö-
zül, közben pedig élvezhetjük a 
szabad levegőt. Az idén is az egyik 
legmelegebb hetet fogtuk ki, de ez 
nem akadályozott semmiben ben-
nünket. Hűsítőnek a megszokott 
gyógyteákat kaptuk, valamint házi 
málnaszörpöt is kóstoltunk. A vá-
lasztható tevékenységek lajstroma 
igen tekintélyes volt. Hagyományo-
san mindenki hímezhetett magának 
bakót, amibe gyűjthette a heti alko-
tásait. Ez a táska nem csak egyszer 
használatos, mert textilből készült, 
így mosható. Évek óta fontos el-
vünk, hogy lehetőleg hasznos dol-
gokat készítsünk, valamint, ha lehet 
akkor „újrahasznosak” legyenek az 
elkészített alkotások. Így aztán ké-
szültek játékok, ékszerek, tartók, 
dobozok. Készítettünk kartonhul-
ladékból, félretett használt csoma-
golópapírból, játéktartó dobozkát. 
A játék címe „Dobj egy mesét!”. A 
lényege, hogy kis fakockák minden 
oldalára különböző ábrákat, szim-
bólumokat rajzoltunk, melyeket el-
dobva történetekké olvastunk össze. 
Természetesen a fakockák is hulla-
dékból készültek, smirgliztünk, raj-
zoltunk. Minél több készült, annál 
bonyolultabb történetek alakultak. 
Igyekeztünk a magyar népmesék 
szereplőiből, jelképeiből, szimbólu-
maiból felhasználni a játék készítése 
során, mert nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a gyerekek ismerkedjenek 
a népmesékkel. A hét folyamán 
egy mesét alaposabban megismer-
tünk, ez már tavaly is így volt, ak-
kor Mezőszárnyasi bőrébe bújtunk, 
az idén a magyarok eredetmeséjét, 
a Fehérlófiát választottuk. Az ebéd 
utáni csendes pihenők során meg-
hallgathatták, valamint Jankovich 
Marcell művészi alkotását nézték 
meg. Felmerült néhány fontos fo-
galom és szereplő mint az életfa, 
pokol, ördög, griffmadár, és még sok 
más. Rajzolás közben rengeteg al-
kalom nyílt rá, hogy ezekről beszél-
gethessünk. Ez mind hozzátartozik 
hagyományaink megéléséhez, nem 
beszélve a kézműves tevékenysé-
gek gyakorlásáról: a nemezelésről, 
az agyagozásról, a gyöngyfűzésről, 
a szövésről, a hímzésről. Reméljük, 
mindez még örömet is szerzett a 
táborozóknak. Bízunk benne, hogy 
hasznos dolgokkal, új élményekkel, 
néhány mesehőssel, és valami meg-

foghatatlan érzéssel térnek haza, 
ami elraktározódik bennük addig, 

amíg szükség lesz rá.
Czinanó Sándorné

Nemez csörgős labda készítés

Kirándulás a Dobozi Katolikus Templomba és mauzóleumba 

Bőrkarkötő készítés

Kézműves tábor résztvevői és segítői

GYERMEK HORGÁSZVERSENY
 

A SaPi Horgászegyesület gyermek horgászversenyt rendez!
 

Időpont: 2017. augusztus 16. 7 órától 13 óráig
Helye: SaPi Horgásztó Doboz, Vésztői út

Nevezni a helyszínen, 14 éves korig!
 

Minden érdeklődő gyermeket szeretettel várunk!

Alföldvíz
Műszaki hibabejelentés: 06/80 922-333

Szenyvíz bekötés 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

Az AUGUSZTUS 20-i ünnepség 

idén is megrendezésre kerül településünkön.

A rendezvény részletes programjáról 

szórólapon kapnak tájékoztatást lakosaink.
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STAFÉTA
Köszönöm Bencének a lehető-

séget, hogy szerepelhetek a staféta 
rovatban. Szatmári Dániel vagyok, 
25 éves informatikus. Dobozon 
jártam ki a 8 osztályt. Felsős éveim 
alatt részt vettem az informatika 
szakkörben és annyira megtetszett 
a téma, hogy nagyon nem is gon-
dolkodtam más irányba tovább ta-
nulni. 

Békéscsabán, a Gépészeti és 
Számítástechnikai Szakközépisko-
lában folytattam tanulmányaimat. 
Itt megismerkedtem a számító-
gépek programozásával, illetve a 
szükséges matematikai hátteret 
is megszereztem, ami jelentősen 
megkönnyítette az első féléveket az 
egyetemen. 

Végeztem emelt szintű érettsé-
git informatikai alapismeretekből, 
és mint utólag kiderült jól tettem, 
mivel az extra pontokkal sikerült 
bejutnom a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi és 
Informatikai Kar államilag támo-
gatott képzésére. Az emelt mate-
matika órák, amikre középiskolá-

ban jártam, segítettek helytállni a 
Kalkulus órákon, ami sok hallgatót 
kényszerített pályaváltoztatásra. 

Szakmai gyakorlatot a Békés-
csabai Linamar-nál végeztem. Itt 
karbantartási munkálatok mellett 
webes fejlesztéssel is foglalkoztam. 
Annyira megtetszettek a webes 
technológiák, hogy úgy döntöttem, 
ebbe az irányba szeretnék tovább 
fejlődni.

Szakdolgozatomat is ebben 
a témában írtam, egy vizsgáztató 
rendszert készítettem, amit már 
3 éve használnak az egyetemen. 
Témavezetőmön keresztül sike-
rült bejutnom a Szoftverfejlesztési 
Tanszék egyik csapatába, így már a 
diploma megszerzése előtt elkezd-
tem dolgozni a szakmában. Az itt 
eltöltött 2 év alatt rengeteg tapasz-
talatot szereztem, 5 projektben vet-
tem részt, leginkább belső egyetemi 
rendszereket fejlesztettünk, de volt 
pár külföldi megrendelés is.

Jelenleg egy francia cégnek dol-
gozom távmunkában.

Webes területen kívül érdekel 

még a mesterséges intelligencia, ké-
sőbbiek folyamán szeretnék ebben 
az irányban is dolgozni.

A stafétát szeretném átadni 
Széplaki Máté barátomnak.

Ebben a számban Szatmári Dániel
mutatkozik be

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

A mozgáskorlátozottak dobozi 
helyi szervezete júliusban is szerve-
zett programokat.

Először a X. Mézes Fesztivá-
lon, a főzőversenyen vettünk részt. 
Összevont csapattal 100 adag ételt 
– fele birka, fele sertés – főztünk, 
köretként gépi és kézitarhonya,  va-

lamint burgonya volt savanyúsággal 
kiegészítve. Helyezést nem értünk 
el, de a részvétel a fontos és az, hogy 
tagjaink jóízűen fogyasztották el a 
pörköltet. 

Következő program a füzes-
gyarmati mozgáskorlátozottak me-
gyei találkozója volt. Szervezetünk 

a megszokotthoz képest kisebb 
létszámmal vett részt. Minden adva 
volt az időjárás kellemes, az ebéd fi-
nom és természetesen a jókedv sem 
hiányzott. Ismerősök és új barátok 
is megbeszélték ügyes-bajos dolga-
ikat és szinte észre sem vették, in-
dulni kellett hazafele.

Augusztusi program 24-én 
csütörtökön berekfürdői látogatás 
lesz. Jelentkezni a fogadó napokon 
a Gondozási Központban hétfőn-
ként 9-11-ig, valamint a 06/70 
321-8283-as telefonszámon lehet. 
Részvételi díj tagoknak kb. 4300 
Ft, a tagsággal nem rendelkezők-
nek kb. 5000 Ft, ami az utazást, 
az ebédet és a belépőt tartalmazza. 
Bővebb információt a személyes je-
lentkezésnél lehet kapni.

 

Vantara György 
a helyi szervezet vezetője

JÚLIUSI ESEMÉNYEK

Füzesgyarmaton járt a mozgáskorlátozott egyesület

Ebben a hónapban is esemény-
dúsan telt az élet az Idősek Klub-
jában. A mindennapi programok 
mellett több esemény színesítette a 
mindennapokat. 

A Szupernagyik csapata egy vi-
dám előadással lépett fel a Mézes 
Fesztiválon. Egy zenés jelenettel 
rukkoltak elő, amiben megmutatták 
a doboziaknak, hogy hatvan felett is 
lehet vidámnak és boldognak lenni. 
A közönség nagy tapssal díjazta a 
produkciót.

A Papp Cukrászda kínálatát 
többször sikerült megkóstolni. Ez 
az egyik legkedveltebb időtöltés, 
hiszen a sok finom fagylalt frissítő-
en hat a nagy melegben.

Kilátogattak az 56-os Emlék-
parkba, ahol a 60 éves emlékekről 
beszélgettek. 

A tornafoglalkozáson egyre 
nagyobb számmal vannak jelen. A 
nyak-, váll-, meridián- és agytorna 
mellett, megmozgatják a lábakat 
és a csípőt is. Az intim tornával is 
ismerkednek a klubtagok. Rendsze-
resen vannak meditációs gyakorla-
tok, ennek segítségével gondolat-
ban gyönyörű tájakon járhatnak. 

„Mi egy nagy család vagyunk, 
szeretünk itt lenni, ide tartozni. Aki 
gondolja csatlakozzon hozzánk! Sze-
retettel várjuk.”  (Klubtagok)

Kovalovszki Mariann

JÚLIUSI HÍREK A DOBOZI GONDOZÁSI KÖZPONTBÓL

„Szupernagyik” a Mézes Fesztiválon

VÉRADÓ NAP
A Magyar Vöröskereszt Békés 

Megyei, és a Dobozi Alapszerve-
zete, valamint az Országos Vérel-
látó Szolgálat 2017. július 19-én 
idén harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Dobozi Gondozási 
Központban  a Véradó Napot. 40 
megjelent fő közül 36 fő befejezett 
véradás történt, 2 személy első vé-
radóként mutatott példát. A Gon-
dozási Központ munkatársai közül 
is sokan képviselték magukat.

Köszönjük a segítségét, minden 
kedves megjelent véradónak, akik 
szabadidejüket áldozták és önzet-
len segítségüket nyújtották isme-
retlen beteg embertársaik számára. 
Jó egészséget kívánunk mindannyi-
juknak!

A következő véradás tervezett 
időpontja: 2017. november 30.

Szabó Mária

Dobozi véradónk

Az 56-os Emlékpark megtekintése

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Vári Ádám ügyvéd minden hónap első 

pénteki napján INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart 

a Dobozi Gondozási Központban.

A következő időpontok: 

2017. szeptember 1. 9.00 -12.00 óráig

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

TÁJÉKOZTATÓ

D. Nagy Anikó pszichológusnő 
minden hónapban tart 

fogadónapot 
a Dobozi Gondozási Központban. 

 

Bármilyen gondja akad – 
gyermeknevelési, 

párkapcsolati stb… 
- vagy csak beszélgetni szeretne 

valakivel, 
bizalommal fordulhat felé.  

 

Időpont egyeztetésre a 
06/66 286-171-es  

telefonszámon van lehetőség.
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AEROBIK TÁBOR

2017. június 26-30-ig tartott 
a nyári aerobik táborunk. Az volt 
a célunk az idén is, hogy egy kel-
lemes, sportos hetet szervezzünk 
a 37 fő gyermeknek, fiatalnak és 
felnőttnek, miközben az egészséges 
életmódra nevelés, a sportolás jóté-
kony hatásának megerősítése és egy 
jó közösség kialakítása voltak a fő 
céljaink. 

 A tábor programjai alatt felké-
szültünk a X. Dobozi Mézes Fesz-
tivál aerobik bemutatójára is, amire 
összeállítottunk a tábor résztvevő-
ivel egy közös gyakorlatot, illetve 
egy koreográfiát azok is tanulhattak 
velünk, akik csak a tábor ideje alatt 
csatlakoztak hozzánk. Azt hiszem, 
nagyon kellemesen és hasznosan 

töltöttük el a táborosainkkal ezt a 
hetet, és sikeresen felkészültünk a 
július 9-i falunapi fellépésre is.

 Az időjárás nagyon jó volt 
egész héten, így a Dobozi Közös-
ségi Ház és Könyvtár nagyterem-
ben tartott foglalkozásokon kívül 
volt lehetőségünk a szabadban is 
programokat szervezni. A délutáni 
programokat jó hangulatú játékos 
sorversenyekkel színesítettük, ami-
ért minden résztvevő az utolsó ver-
seny alkalmával, egy kis ajándékot 
kapott.

 Szerdán egy vidám és kelle-
mes kirándulást szerveztünk Gyo-
maendrődre. Az időjárás is ked-
vezett nekünk, így az egész napos, 
felszabadult strandolásnak semmi 

nem állhatta útját. A kiránduláson 
59 fő vett részt, és a visszajelzé-
sek szerint mindenki nagyszerű-
en érezte magát. Az ebédünket a 
Gyomaendrődi Liget Söröző és 
Étteremben fogyasztottuk el, majd 
folytatódott a fürdőzés, napozás és 
a felhőtlen pihenés.

 Csütörtökön szerveztük meg 
a 2017. év második házi versenyét 
is, amelyen 4 korcsoportban, 17 
aerobikosunk mérte össze a tudását.

1. korcsoportban: I. Molnár 
Attila, II. Szabó Lilla, III. Sás Ve-
ronika

2. korcsoportban: I. Nagy 
Csenge, II. Szarvas Kata Bodza, III. 
Kozák Rebeka

3. korcsoportban: I. Szatmá-
ri Kata, II. Sztojka Amanda, III. 
Szűcs Hajnalka

4. korcsoportban: I. Vágási 
Viktória, II. Molnár Petra lett.

Különdíjas lett a nézők és tá-
borosok szavazata alapján: Molnár 
Petra. Versenyzőink voltak még: 
Baku Dóra, Balog Boglárka, Ba-
logh Flóra, Behrami Amélia, Me-
gyeri Anna, Vágási Adrienn. Min-
den aerobikos nagyon szépen felké-
szült a megmérettetésre, ezúton is 
gratulálok mindenkinek!

 Pénteken délután pedig aero-
bikos videókat néztünk. Remélem, 
tudtunk egy kis ízelítőt adni az 

aerobik sportág szépségéből. A régi 
országos amatőr bajnokságainkon 
készült, és a profi versenyekről be-
mutatott videókkal, sikerült meg-
erősíteni minden dobozi aerobi-
kosban, hogy szorgalmas és kitartó 
sportolással, milyen szép sikereket 
lehet elérni ebben a sportágban. 
Az utolsó nap uzsonnáján Sziromi 
Elemérné ínycsiklandó csörögéivel, 
hókiflijeivel és a fincsi házi lekvár-
jaival vendégelt meg minket. Na-
gyon szépen köszönjük ez úton is 
édesanyámnak a finomságokat! 

 Remélem, jövőre is találko-
zunk mindenkivel a nyári aerobik 
táborban!

 Köszönetet szeretnénk mon-
dani a Dobozi Szabadidős és Moz-

gáskultúra Közhasznú Sportegye-
sületnek, a Dobozi Közösségi Ház 
és Könyvtárnak, Doboz Nagyköz-
ség Önkormányzatának, Dobozi 
Mesekert Óvoda és Konyhának. 
Köszönjük a Sütőker Zrt.-nek és 
Napocska Bolt és Eperke Zöldség 
Gyümölcs Üzletnek és Bak László-
nak a támogatásukat! A legnagyobb 
köszönet a közösségi ház kollektí-
vájának jár, hiszen ők egész héten 
azon fáradoztak, hogy a tábor alatti 
étkezések, a szervezett programok 
időben és gördülékenyen lezajlód-
hassanak! 

Kívánok mindenkinek további 
kellemes és szép nyarat! 

Sziromi Katalin

Az aerobik tábor résztvevői

A Dobozi Általános Iskola 
lány és fiú csapata a tanév máso-
dik felében Sulikézi Fesztivál két 
fordulóján is részt vett, a mérkőzé-
seket kirándulással kötötték össze. 
Turákné Szente Adél edző szívesen 
emlékszik vissza a mérkőzésekre:

„2017. április 1-jén ismét nagy 
sikerrel rendezték a Sulikézi Fesz-
tivál második fordulóját, ezúttal 
Mezőkövesden. A fesztiválon az 
MKSZ Kézilabda az iskolában el-
nevezésű programjában részt vevő 
iskolák szerepeltek.

A Dobozi Általános Iskola lány 
és fiú csapata 2-2 mérkőzést ját-
szott és mindkettőt megnyerte.

A harmadik fordulót a tava-
lyihoz hasonlóan ismét Balaton-
bogláron rendezték meg a NEKA 
sportcsarnokban, június 17-18-án. 
Igaz, hogy a ballagással egy idő-

pontban volt, de úgy éreztem, hogy 
ezen a színvonalas tornán nekünk 
is részt kell vennünk. A szállás a 
boglári kollégiumban volt vacso-
rával és svédasztalos reggelivel. A 
gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat. 4-4 mérkőzést játszottak. A 
lányok 1 döntetlennel és 3 győze-
lemmel zártak. A fiúk 1 döntetlen, 
1 vereség és 2 győztes meccset ját-
szottak. A szövetség két pár pöttyi 
zoknival is jutalmazta a csapatokat.

Gratulálok mindkét csapatnak, 
büszke vagyok rájuk, a sok munká-
nak meglett a gyümölcse.

Név szerint a játékosok:
Fiúk: Nagy Bence, Mező Na-

taniel, Szilágyi Viktor, Lakatos 
József, Nagy Zsolt, Czegle Zsolt 
Bendegúz, Rácz Zoltán, Békési 
István, Dancik András.

Lányok: Köteles Dzsenifer, 

Serbán Anna, Debreczeni Antónia 
Napsugár, Köteles Amanda, Fara-
gó Natália Edina, Kovács Petra, 
Köteles Edina Melitta, Lukács Lí-
dia, Szabó Boglárka, Köteles Mer-
cédesz, Bozó Diána Lilla.

Bár a mérkőzések után a rossz 
idő miatt a Balatonban nem tud-
tunk fürödni, de birtokba vettük 
a bobpályát, amit nagyon élveztek 
a gyerekek és a boglári gömbkilá-
tóba is felmentünk. Nagyon szép 
volt, ámulattal nézték a Balatont 
teljes nagyságában. Felejthetetlen 
élmény maradt mindenki számára.

Köszönetet mondunk iskolánk 
igazgatójának: Zsigmond Károly-
nak, aki üdítővel támogatta a csa-
patokat.

Váradi Edit és Debreceni 
Hajnalka tanár néniknek, akik (a 
ballagás ellenére is) elkísérték a 

gyerekeket és lelkesen segítettek 
mindenben.

Köszönetet mondunk a szülők-
nek, a sok lelkes szurkolónak, akik 
itthonról biztatták a csapatokat, 

hiszen minden meccset ismét élő-
ben közvetítettek a Youtube-on.”

forrás: www.dobozialtalanosiskola.hu                                                      

SZIVACSKÉZILABDA

Az iskolánk kézisei

VIII. DOBOZI FOGATHAJTÓ EMLÉKVERSENY GYŐZTESE

Kónya Károly több, mint 20 éve 
foglalkozik lovakkal. A Sarkadi Lo-
vasklub tagjaként kezdte pályafutá-
sát, jelenleg pedig négy Lipicai lova 
van, amelyekkel fogathajtó ver-
senyekre jár. Szép eredményekkel 
büszkélkedhet, párat említve: 2017. 
május elsején Sarkadon 1. helyezett, 
május 20-án a Nemzetközi Lóver-
senyen Romániában 5. helyezést 
ért el. A Dobozi Mézes Fesztivál 
alkalmán rendezett VIII. Dobozi 

Fogathajtó Emlékversenyen első 
helyezettként nyerte a futamot.

Milyen érzés volt a dobozi kö-
zönség előtt versenyezni és első 
díjat szerezni?

Nyílván az első díj mindenütt 
jó érzés, nagyszerű volt a dobozi-
ak előtt versenyezni. Édesanyám és 
pár barátom ott szurkolt a közön-
ségben, ezért, még ha utolsó lettem 
volna, akkor is örülnék. A versenyen 
szóló zenémet egy jó barátomnak 

köszönhetem, vicces a szövege, de 
nekem tetszik. A lovak is átérzik, 
amikor feszült vagy, és itt Dobozon 
nagyon jókedvűen mentek. Minden 
verseny előtt izgulok, nem volt ez 
másképp itthon sem. 

Milyen nehézségekkel jár a 
lótartás? Mi történik, ha az egyik 
állatod megbetegszik?

Önerőből kezdtem el a lótartást, 
nem kis költségekkel és nehézsé-
gekkel jár. Megfelelő helyet, takar-
mányt kell  számukra biztosítani, és 
patkoltatni is kell őket. A családom 
nagyon sokat segít az állatok gon-
dozásában.

Az egyik legjobb lovam nemré-
giben megbetegedett, mérges szú-
nyog vagy kullancs csípte meg, 42 
fokos láza volt. Egy hétig tartották 
a mezőhegyesi lókórházban. A kul-
lancs és a szúnyogcsípés gerincvelő 
sorvadást okozhat a lovak esetében, 
két barátom lovát kellett elaltatni 
emiatt. 

Úgy volt, hogy most szep-
temberben indulunk egy nagyobb 
versenyen, a Fiatal Fogatlovak Vi-
lágbajnokságán, de sajnos nincs 
még olyan jó kondiban a lovam. 
A kisebb megmérettetéseken szép 
eredményeket szoktunk elérni, jövő 

szeptember 10-én akarjuk megpró-
bálni a világbajnokságot. Egerbe 
készülünk most augusztus 13-án, 
előtte pedig Füzesgyarmatra. 

A versenyek során milyen is-
meretségeket kötöttél?

A lovassport olyan, mint egy 
nagy család, barátok vagyunk, ösz-
szetartunk, mindenki ismer min-
denkit. Az országból, az összes 
megyébe meghívnak minket, meg-
vendégelnek, nagyon jó érzés egy 
ilyen közösség tagjának lenni. A 
Jász-Nagykun-Szolnok és Heves 
megyeiek erős ellenfelek. Idősebb, 
tapasztaltabb tenyésztők vannak, 
akiknek akár 200 lovuk is van, ha-
talmas legelőkkel. Én az egyedi 
lovakat szeretem, olyat szerettem 
volna, amilyen senkinek nincsen.

Tudnál mesélni a lovak iránti 
szeretetedről? Mit tud nyújtani 
valójában egy ló szeretete?

Jelenleg 4 csődöröm van, velük 
a legnehezebb, otthon szoktak egy-
mással viaskodni, de fogatban na-
gyon jól viselkednek. A lovak úgy 
tudnak szeretni, ahogy 100 em-
ber sem. Odaadja szívét-lelkét, de 
egyszer sem bánt meg. Van, hogy 
makacskodnak, ellenszegülnek, de 
meg kell őket tanulni kezelni. A 

lovakat még a tenyésztő nevezi el 
születésükkor, és a számozás mel-
lett, a nevét is beleírják az útlevelé-
be. Minden évben meghatároznak 
egy betűt az ABC-ből és az akkor 
kiválasztott kezdőbetűvel fogják el-
nevezni, az abban az évben született 
lovakat, persze ez fajtánként más.

Mennyire sikerült a terveid 
megvalósítása? Mi a célod a verse-
nyekkel, meddig szeretnél eljutni?

Sikeresen megtudtam valósítani 
a terveimet, megvan az új négyes 
fogatom, az eredmények alap-
ján, pedig jól szerepelnek a lovak, 
rengeteg a munka benne, de visz-
szakamatozódik. Amint már em-
lítettem, a jövő szeptemberi világ-
bajnokságra szeretnék eljutni, már 
a részvétellel magasabb minősítést 
kapnak a lovaim, így az árértékük is 
emelkedik. Sokáig tartott, mire ki-
választottam minden lovamat, több 
országba is ellátogattunk. Most úgy 
érzem, nagyon jó fogatot sikerült 
összeállítanom.

A hírmondón keresztül is sze-
retném megköszönni a családom és 
a támogatóim önzetlen segítségét! 
Továbbra is célom, hogy települé-
sünk hírnevét tovább vigyem.

Katernák Réka

A fogathajtó verseny győztese Kónya Károly és segédhajtója

Az aerobik háziversenyesek
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Apróhirdetését, hirdetését leadhatja
a Polgármesteri Hivatal
13. számú irodájában.

LAPZÁRTA:  2017. augusztus  25.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések:

Ruzsa Ákos és Szabó Netta 
kisfia Dominik

Házasságkötés:

Gruber Géza és Biró Gabriella

Halálozás: 

Tobai János Áchim u. 7.                (1948.)
Bönde Lajosné Balog I. u. 11.              (1936.)
Almási Julianna Rákóczi u. 62.           (1931.)

AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJ

Pótbefizetés
szeptember 7. (csütörtök)

BEFIZETÉSE:
2017.  szeptember 20-21. 

(szerda-csütörtök)
7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
A POLGÁRMESTERI

HIVATAL
B épület 7-8-as számú irodájában.

Kérjük a fizetési napok
pontos betartását!

APRÓHIRDETÉSEK
Görgei düllőn 2400 m2 -es gyümölcsös-
kert nyaralóval eladó! Érd.: 06/20 578-
4840-es telefonszámon.

Kisméretű bontott tégla eladó! 
Érd.: 06/70 881-9309-es telefonszámon!

Doboz, Zöldfa utca 6. szám alatt családi 
ház eladó. Ár: 9.000.000 Ft
Tel.: 06/70 315-9344

Telek eladó Doboz, Klapka u. 1/a. szám 
alatt.  Érd.: 06/30 371-8738

Dobozon az Áchim u. 45. szám alatt 
ház eladó. Iár.: 3.200.000 Ft 
Tel.: 06/30 448-2632

Eladó 1 db 164x167 (bukó) és 1 db 
123x167 (fix) méretű ablak hőszigetelő 
üveggel (4-16-4, gázzal töltött, lágyfém 
bevonatos) Tel.: 06/30 410-1801 
Tóth Sándor Zsibongó u. 24.

MEGEMLÉKEZÉS
„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.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Klapka Mihály 

halálának 1. évfordulóján. 

szerető felesége, fia Misi, 
lánya Anikó és családjaik

KÖSZÖNTÉS

Csontos Evelint 
és

 Nógrádi Zsoltit 

18. születésnapjuk 
alkalmából 

sok szeretettel 
köszönti 

Zsuzsa mama

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 

„Küzdöttél, de már nem lehet,
 a csend ölel át és a végtelen szeretet.”

Ezúton köszönjük mindazoknak, 
akik drága halottunk 

Tobai János 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

 felesége, családjaik

MEGEMLÉKEZÉS

Molnár Mihály László 
halálának 2. évfordulójára.

„Gyászolni életet,
Remélni álmot,

Könnyekkel öntözni egy
Hervadó virágot.

Megfakult évekhez
Reményeket fűzni

Elfelejtett hittel a jövőben élni.”

felesége és családja

FÁJÓ SZÍVVEL EMLÉKEZÜNK

Biros Tünde és édesapja Biros János
halálának 

25. évfordulója alkalmából

Míg élünk soha nem feledünk benneteket.

„ Az évek lassan tova szállnak,  
de a szívünkben örök a fájdalom, a gyász, a bánat.”

Szerető édesanyád örök gyászban, 
testvéreid János, Zoltán és András

VÁLTOZIK 
A VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI FOGADÓÓRA!

 
Hursán Dominika 

Várandós tanácsadás 
kedd 8 óra és 10 óra között.

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 
kedd 8 óra és 12 óra között és 13 óra és 15 óra között.

 
Szojka Tímea    

Várandós tanácsadás 
csütörtök 8 óra és 10 óra között.

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
csütörtök 10 óra és 12 óra között és 14 óra és 16 óra között.

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

A Dobozi Hírmondó szerkesztősége arra kéri 
a sportolókat, sport barátokat,  

ha bármilyen sporteseményről tudnak, azon részt vettek, 
jelezzék szerkesztőségünknek,  

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

Tel.: 06/20 288-5862
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10 ÉVES A DOBOZI MÉZES FESZTIVÁL!
folytatás az 1. oldalról
A gyerekek részt vehettek a Pe-

tőfi Horgászegyesület szervezésé-
ben egy kellemes horgászversenyen, 
a ligetet körülvevő Vargahossza fő-
csatornán. Aki pedig más téren sze-
rette volna kipróbálni magát, volt 
miből válogatnia. Az óvodások ki-
festő versenyen, a nagyobbak rajz-
versenyen vehettek részt, valamint 
a Meseország Hétpróbáján is, ahol 
például a csemetéknek ki kellett 
találni érintés alapján, hogy milyen 
tárgyra leltek rá, illetve különböző 
népi játékokban próbálhatták ki 
magukat. 

A „Hencsergő” babakuckó ba-
rátságos környezettel vette körbe 
a gyerkőcöket és velük játszado-
zó szüleiket egyaránt. A Mese-
kert Óvoda pavilonjában is színes 
elfoglaltságokkal várták Czinanó 
Sándorné Ibolya és Nagy Istvánné 
Julika óvó néniék az apróságokat, 
és akik elég merészek voltak, kipró-
bálhatták a szuper „dongó mobilt” 
is Czinanó Sándor jóvoltából.

Délután pedig a „Mézes fészek-
be” lehetett érdekes programokon 
részt venni, ahol hennafestés, haj-
fonatkészítés, és fotóműhely várta 
a fiatalokat.

Emődi Gyula nemzetközi 
nagymesterrel lehetett szimultánt  
sakkozni, illetve ő felügyelte a gyer-
mek és felnőtt egyéni játszmákat is.

A fesztiválunk ideje alatt a Do-
bozi Vöröskereszt Helyi Szervezete 
és Egészségház munkatársai segít-
ségével, mindenki felmérethette 
testének általános állapotát és meg-
ismerhette az újraélesztés pontos 
lépéseit.

A mézes ételek sem marad-
hattak ki egy ilyen jó mulatságból, 
így a már tradicionálisnak számító 
mézes sütemény- és főzőverseny 
mindig szerves része a Dobozi Mé-
zes Fesztiválnak. A „Kézműves utca 
Mézeskalács házikójába” a szoká-
sokhoz híven idén két kategóriá-
ban is keresték Doboz legfinomabb 
mézes süteményeit. A zsűri tagjai 
voltak: Balogh Anita mézeskalács 
készítő, Márkus Beáta mestercuk-
rász és Szabóné Surinás Andrea.

A Holt-Körös partján a 36 be-
nevezett csapat már délelőtt izga-
tottan készülődött a főzőversenyre. 
A baráti és családi társaságok láza-
san serénykedtek a bográcsok körül, 
díszítették asztalaikat, amit a zsűri 
külön is díjazott. A bíráknak három 
kategóriában (sertéspörkölt, bir-
kapörkölt és mézes ételek) kellett 
döntést hozniuk. A zsűri elnöke 
Prohászka Béla Venesz díjas Olim-
piai Aranyérmes mesterszakács 
volt. A zsűri másik két fontos tagja 

pedig Várkonyi Tibor a Várkonyi 
Bár és Bisztró tulajdonosa és Zsig-
mond Károly voltak.

A délután folyamán bemutatás-
ra került egy hungarikum kiállítás, a 
helyi méhészeink mézeiből készült 
bemutató és a helyi értéktárunk, 
amelyek mellett Békés, Bélmegyer 
és Mezőberény települések kéz-
műves csodáit, ételkülönlegességeit 
is bárki megtekinthette. Volt még 
helyi sajtkóstoló Balogh Sándorné 
jóvoltából, lehetett mézes pálinkát, 
mézes bort és mézes bodzaitalt 
kóstolni. 

A fesztivál ideje alatt a színpa-
di műsorokról és a helyszínen zajló 
programokról a kedves vendégeket 
Domokos Adrián és Sziromi Ka-
talin műsorvezetők tájékoztatták. 
A számos program mellett a leg-
több látogatót a színpadi műsorok 
csalogatták ki. Délelőtt a Dobozi 
Ifjúsági Néptánccsoport, és a helyi 
aerobikosok léptek fel. Felkészítő-
jük Sziromi Katalin most is látvá-
nyos és színvonalas produkciókat 
készített. Sztojka Tiborné Zsanett, 
a helyi cigány kultúra hagyomá-
nyait őrző Romkelepen tánccso-
port vezetője, élvezetes, vérpezsdítő 
műsorral készült a táncos lábú lá-
nyaival. Délidőben helyi nótaéne-
keseink szórakoztatták a kedves 
közönséget úgy, mint Szatmáriné 
Orodán Rozália, Balogh István és 
Molnár László, őket pedig Sztojka 
László és zenekara kísérte. Ezután 
a már nagy múltú Dobozi Népdal-
kör következett a színpadon, akik 
Nagy Zsuzsanna vezetésével szebb-
nél szebb katonadalokat énekeltek 
nekünk. A Békéscsabáról érkező 
ZumBaRátok hangulatos bemuta-
tójukkal közös mozgásra késztették 
a mozogni, táncolni és formálódni 
vágyókat. A mozgás után ismét az 
éneké volt a főszerep a színpadon. 
Molnár István hangulatos és nép-
szerű slágereket énekelt nekünk. 
Őt követték a helyi Idősek Klubja 
tagjainak „Szupernagyijai” egy fer-
geteges, mulatságos, zenés, táncos, 
énekes műsorral örvendeztettek és 
szórakoztattak minket.

A jubileumi évfordulóra egye-
dülálló nyereményjátékot találtak 
ki a szervezők, a fesztiválra kiláto-
gatók számára. A „10 év-10 érv-10 
tét” elnevezésű játék során értékes 
ajándékokat lehetett megnyerni 
mindazoknak, akik a rendezvé-
nyünkön a „szorgos méhecskék” 
segítségével elégedettségi kérdő-
ívünket kitöltötték, és ezután egy 
sorszámmal ellátott karszalagot 
kaptak. Olyan nyeremények talál-
tak gazdára, mint például kerékpár, 
50.000 Ft értékű Csaba Center 

utalvány, sörpad garnitúra, porszívó, 
hintaágy. A nyereménysorsolás első 
része után egy ismert humorista, 
Somogyi András szórakoztatta vic-
ces előadásával a közönséget. 

Ezután került sor a játékos ve-
télkedők ünnepélyes eredmény-
hirdetésére, ahol értékes díjakkal 
gazdagodhattak azok a gyermekek 
és felnőttek, akik beneveztek vala-
milyen megmérettetésre. 

A díjazás után a békéscsabai 
Pole Dream stúdió lányai tartottak 
rúdtáncbemutatót Márta Magdol-
na edző vezetésével, amely elvará-
zsolta és ámulatba ejtette a kedves 
nézőket. 

Majd a „10 év-10 érv-10 tét” já-
ték sorsolásán újabb 5 értékes tárgy 
és lehetőség talált gazdára, így a 
fődíj is, ami egy 4 éjszakás nyaralás 
volt, teljes ellátással Cserkeszőlőn 
az Aqua-Spa Wellness Hotelben 
2 fő részére. A rendezvény sike-
rességét az is bizonyítja, hogy 961 
karszalag fogyott el a nyereményjá-
tékon résztvevők között.

A sztárvendégek megérkezése 
előtt sorkerült a Körös-parti Főző-
verseny díjazására is, ahol először a 
zsűri elnöke, Prohászka Béla mes-
terszakács értékelte a megméret-
tetés főbb részleteit. Minden főző 
csapat emléklapot kapott az egész 
napos áldozatos munkájáért, hiszen 
a rendezvény vendégei és résztvevői 
kóstolót kaphattak vacsoraidőben 
az elkészült ételekből, kihirdették 
a helyezetteket. A főzőversenyen 
különdíjakat is kiosztottak. A zsű-
ri tagjai díjazták a legszebb asztal 
tulajdonosát, a legbarátságosabb, 
legvidámabb, legjobb kedvű és a 
legösszehangoltabb csapatot, és kü-
löndíjat kapott a legjobb vendéglá-
tó, legszebb ruházatban megjelent 
csapat is.

Az eredményhirdetés után Kö-
ves Mihály polgármester úr zársza-
va következett. Dicsérő szavaival 
méltatta a kétnapos rendezvényt, 
majd köszönetet mondott Hidvé-
gi Juliannának és Zsigmond Ká-
rolynak a rendezvény két fő szer-
vezőjének és mindazoknak, akik 
valamilyen formában önzetlen 
munkájukkal segítették e kétnapos 
rendezvény sikerét. Hangsúlyozta 
zárszavában a közös összefogás, az 
együttműködés fontosságát egy jó 
cél érdekében! 

A kétnapos rendezvény zárá-
saként Csepregi Éva és Végvári 
Ádám a Neoton Família énekesei 
léptek a színpadra. A koncertet 
mindenki nagyon élvezte, és igen jó 
hangulatban telt. 

A rendezvény ideje alatt ismét 
Dobozon forgatott a Hazahúzók 

stábja. Felvételt készítettek a Fesz-
tiválról, Szanazugról és Jeanne-Ma-
rie Wenckheim Dickens grófnőről.

Így méltán mondhatjuk, és az 
eddigi visszajelzések alapján meg-
állapíthatjuk, hogy idén ugyancsak 
egy nagyszerű, eredményes színvo-
nalas rendezvény volt a X. Dobozi 
Mézes Fesztivál. Ezúton is szeret-
nénk mindenkinek a bárminemű 

segítségét megköszönni! Köszön-
jük minden szervezőnek, közremű-
ködőnek és mindazon magánsze-
mélyeknek, akik önzetlen, önkéntes 
munkájukkal, és egyéb adománya-
ikkal támogatták rendezvényünket!

Sziromi Katalin

TÁMOGATÓK 
  

Attila Horgászbolt, Aratóné Vágner Margit – alpolgármester, Bak László, Balog Sándorné, Balogh Ferenc – vállalkozó, Balogh Kft. (CBA),  
Balogh Lászlóné, Bálint Gergő – méhész, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békés Megyei Vöröskereszt Dobozi Szervezete,  

Dobozi Gondozási Központ, Dobozi Népművészeti Egyesület, Dobozi Polgárőr Egyesület, Dobozi Szabadidős és Mozgáskultúra Közhasznú 
Sportegyesület, Dobozi Tömeg- és Versenysport Egyesület, Dobozi Varázskezek Köre, Dobozi Nefelejcs Hímzőszakkör, Ektor Sütőipari Bt.,  

Földesi Zoltán – méhész, Gumihangya Bisztró és Falatozó, Helyi Körzeti Megbízottak, Hrabovszki Szilvia – mesterfodrász, Huszár Péter – méhész,  
Jacsek György, Komlósi Zoltán – méhész, Köves Mihály- polgármester, Köves Transz Kft., Liget Áruház – Doboz, Molnár István - Libás Tanya,  

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző, Napocska Bolt és Eperke Zöldség Gyümölcs Üzlet, Nyul Zoltán – méhész, Petőfi Horgászegyesület,  
Sarkadi Lovasklub, Selypes Gyula – méhész, Simák József – méhész, Szabó László – képviselő, Szűcs László, Vágner Sándor - méhész

„Továbbá köszönet mindazon magánszemélyeknek, akik önzetlen, önkéntes munkájukkal, egyéb adományaikkal támogatták a rendezvényt.”

A szombati sztárvendégek Sihell Ferry és Henna voltak

A vasárnapi sztárvendégek Csepregi Éva és Végvári Ádám

A versenyek díjazotjai

A főzőverseny résztvevői


