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HírmondóDOBOZI

A tartalomból:

√  Önkormányzati hírek

√ Táborról táborra

√  Változás a Kettős-Körösmenti Vadásztársaság
élén

√  Új elnökség a Dobozi SE élén

Augusztus 20-a Magyarország 
nemzeti ünnepe és hivatalos álla-
mi ünnepe az államalapítás és az 
államalapító Szent István király 
emlékére. 

Településünkön a megemléke-
zés a Dobozi Kastélyparkban kez-
dődött, ahol elsőként szentmisét 
tartottak a Katolikus templomban, 
majd az új kenyér megáldása és 
szentelése következett a templom 
előtti téren. Az új kenyeret Szige-
ti Antal plébános és Balogh Lajos 
Barna református lelkész áldotta 

meg, majd a vendégeket a szerve-
zők nemzeti szalaggal díszített ci-
pókkal ajándékozták meg. 

A parkban található Szent Ist-
ván király szobránál ünnepi beszé-
det mondott Köves Mihály Doboz 
polgármestere. Községünk vezetője 
beszélt a történelmünkről, szólt 
Szent István dicsőséges múltjáról: 
„Mit jelent számunkra ma augusztus 
20.?

Egy ünnepet, amely összeköt min-
ket. Egy köteléket, amely megmutatja, 
hogy sokkal több bennünk ami közös, 

mint ami szétválaszt. 
Nekünk kell felemelkedni a külön-

bözőségeken, a megosztottságon, mert 
csak így haladhatunk előre. Így tehet-
jük jobbá ezt az országot, így tehetjük 
élhetőbbé és így fejleszthetjük tovább 
településünket. 

István kora és napjaink kora is egy 
új világ. Valami újnak a kezdete, egy 
kemény munkával megteremtett új 
világnak, ahogy az új kenyér is min-
dig a jól végzett munka eredménye. 

Nagyszerű, hogy az államalapítás 
ünnepe egybeesik az aratás ünnepével, 
hogy az új kenyeret is ekkor ünnepel-
hetjük. A kenyér a magyar ember szá-
mára mindig az életet, a megélhetést, 
az otthont jelentette. Azzal, hogy a 
nemzetiszínű szalaggal átkötött új 
kenyeret is ünnepelhetjük, kifejezzük, 
hogy a haza és az élet összefonódik. 
Erre a szemléletmódra van szükség 
ma Magyarországon és Dobozon is. 
Csakis így lehet hatékonyan, tiszta 
szívvel dolgozni családért, hazáért, 
a falunkért és csakis így lehet őszintén 
együtt ünnepelni, méltón az elődök-
höz, méltón Szent Istvánhoz.„

folytatás a 8. oldalon

SZENT ISTVÁN NAP 2017.

Beszédet mondott Köves Mihály polgármester

A  r o s s z u l  g o m b o l t  m e l l é n y t  ú j r a  k i  k e l l  g o m b o l n i .
( D e á k  Fe r e n c )

OLVASÓTÁBOR, ELSŐ FELVONÁS

Nyár, szabadság, pihenés, sok-
sok alvás, nem kell másnapra ké-
szülni, nyugi van, pihi van és egy 
idő után unalom is, hacsak a szülők 
nem gondoskodnak arról, hogy cse-
metéjük tartalmasan töltse a nyarat. 
A Közösségi Ház és Könyvtárban a 
kézműves és aerobik táborok után 
az olvasótábor várta a gyerekeket.

A tábor idei témája kissé komo-
lyabb volt, mint ahogy azt a tábo-
rozók megszokták, az önismereti és 
drámajátékok mellett, a települé-
sünk helytörténetével ismerkedtek 
meg a fiatalok. Változatos és re-
mélhetőleg számukra is szórakoz-
tató programokat állítottunk ösz-
sze. Hétfő délután a Visszatekintés 
című könyv szerzője, Puskás Gábor 
bácsi látott minket vendégül. Gábor 

bácsival a múltba utazhattunk. Az 
a megtiszteltetés ért minket, hogy 
egy nap alatt Gábor bácsi és lányai 
egy szabadtéri kiállítást állítottak 
össze a gyerekek számára. Kedves 
vendéglátóink a vendéglátás min-
den szabályát kívülről ismerik, hisz 
terített asztal, hideg frissítőkkel 
vártak minket a kánikulában. A sok 
ismeretet, a jó szót, a kedves fogad-
tatást nem győzzük eléggé megkö-
szönni.

A hétfői kirándulásunk követ-
kező állomása az egykori Malom 
épülete volt, ahol ma a Príma Sztoj-
ka Kft. gyönyörűen kialakított te-
lephelye található. A felújított épü-
let minden egyes szeglete jól átgon-
dolt, tematizált, hihetetlen kincsek 
tárháza. Örömmel jártuk be a több 

száz négyzetmétert és fedeztük fel 
a régiségek és az épület varázsát. 
Köszönjük Sztojka Józsinak, hogy 
lehetőséget biztosított számunkra 
és megnézhettük az általa alkotott 
„csodahelyet” és Bíró Robinak is, 
hogy kísérőnk volt ezen az úton.

Kedden a helytörténeti sétánkat 
a Polgármesteri Hivatal épületében 
folytattuk. Kísérőnk az épületben 
Vácziné Urbanecz Annamária volt. 
Köves Mihály polgármester kö-
szöntötte a csapatot, majd jegyző- 
asszony, Molnárné dr. Tarkovács 
Márta látta el a gyerekeket feladat-
tal. A település alapító oklevelének 
másolatát adta át a jegyzőasszony 
és kérte a gyerekeket, hogy keres-
sék meg a településünk nevét a latin 
nyelvű szövegben. Köszönjük a kö-
zös játékot. Utunk a Szent Kereszt 
Katolikus Kápolnába vezetett, ahol 
Balogné Kati mutatta be gyermek-
korának meghatározó helyszínét. 
Az épület kevésbé ismert zugait. 
Kedden délután Barcsayné Julika 
érkezett hozzánk és látott el min-
ket hasznos információval az élet-
mentés terén. A gyerekek egy bábu 
segítségével az újraélesztés lépéseit 
sajátíthatták el. 

Szerdán a Velek Vezér Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesület tagjai ér-
keztek hozzánk látogatóba. 

folytatás a 4. oldalon

Puskás Gábor bácsi vendégül látta az olvasótábor résztvevőit

Minden tanévkezdés izgalmas 
dolog, nagy feladat számomra. De, 
amikor elsősöket várok reggel 8 
órára az iskolánk udvarára, az egé-
szen más! Ekkor három évfolyam-
ért aggódik egy igazi tanító néni 
szíve: a kis elsősökért, a mögötte 
álló ötödikesekért és a különböző 
középiskolák udvarain „szétszóró-
dott”, elballagott régi nyolcadiko-
sokért. Hiszen ők mind az „övéi” 
voltak! Izgatottan lestem az elsősö-
ket, szüleiket, óvó néniket.  –„Itt van 
mindenki? – Nem sír senki? – Ki 
mernek majd állni a mikrofon elé?- 
Ügyesen mondják majd a verset? 
Eközben néha hátrapillantottam 
az ötödikesekre: – Nagyot nőttek? 
- Eljött mindenki? - Hiányzom 
majd nekik? – Megtalálják-e a kö-
zös hangot az új osztályfőnökkel? 
– A kilencedikesek jól választottak 
középiskolát? – Lesznek majd ba-
rátaik?”

Én ilyen gondolatokkal álltam 
szeptember elsején a Dobozi Álta-
lános Iskola udvarán.

Majd megszólalt a Himnusz, 
Intézményvezető úr elkezdte a be-
szédét jelezvén, hogy: igen, meg-
kezdődött egy új időszak, új helyzet 
szülőknek, gyerekeknek, pedagó-
gusoknak. Amelytől ő azt várja el, 
hogy: „Mindenki végezze munkáját 
úgy, hogy tudása legjavát nyújtsa. 
A pedagógus tanítson, neveljen, 
mutasson példát magatartásával, 
öltözetével. A diák elsődleges fela-
data a tanulás legyen! A tanulónak 
csak akarnia kell a sikert, a szülőnek 
pedig támogatni a reális elképzelé-
seket.”

Reményeim szerint ez a tan-

év az együttműködés jegyében fog 
telni! Az intézmény vezetése és a 
kollégák élnek a pályázatok kínálta 
lehetőségekkel, melyek segítségével 
fejlődik majd iskolánk, színesednek 
programjaink. Ehhez szükségünk 
lesz a szülők támogatására, segít-
ségére. „Várjuk a kreatív ötleteket, 
véleményeket és természetesen az 
építő jellegű kritikát is.” 

Természetesen a legjobban a 
kis elsősök és szüleik izgulnak ezen 
a napon. Zsigmond Károly intéz-
ményvezető a következő szavakkal 
köszöntötte őket: „Azt kívánom 
nektek, hogy minél hamarabb megsze-
ressétek az új környezetet, érezzétek 
jól magatokat az órákon, szünetekben. 
Attól, hogy nincs itt veletek az óvó 
néni, anya vagy apa, nem vagytok 
egyedül! Fogják a kezeteket, minden 
lépéseteket felügyelik, segítenek, ha kell 
Edit és Margó tanító nénik. Termé-
szetesen nektek is alkalmazkodni kell 
az új szabályokhoz, az iskola házi-
rendjéhez. Gyorsan el fog telni ez a 
tanév is, és a végére szinte észrevét-
lenül meg fogtok tanulni írni, olvasni, 
számolni. Sok sikert kívánok nektek 
az előttetek álló feladatokhoz!”

Köszönöm a bíztató szavakat az 
elsősök nevében!

Én azt szeretném, ha a 
2017/2018-as tanév e fontos gondo-
latok mentén telne el: BIZALOM, 
PARTNERSÉG, SZAKMAI-
SÁG, TÜRELEM, SZERETET, 
MEGBECSÜLÉS….

Jó munkát, jó tanulást, sok-sok 
élményt kívánok az új tanévre az 
oktatás minden résztvevőjének! 

Szeretettel: Edit néni

TANÉVNYITÓ 2017/2018

21 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait Iskolánkban
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2017. augusztus 7-én a 90 
éves  Szilágyi Istvánt köszöntötte 
születésnapja alkalmából Doboz 
nagyközség vezetősége. Az ünnep 
okán  Köves Mihály polgármester 

és Aratóné Vágner Margit alpol-
gármester asszony egy üveg borral, 
a miniszterelnök által aláírt em-
léklappal, valamint csokoládétortá-
val lepte meg a bácsit. 

ISMÉT SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

Településünk vezetői Szilágyi Istvánt köszöntötték 90. születésnapján

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Doboz közigazgatási 
területén az ingyenes, kötelező kéményseprőipari 

közszolgáltatási munkák megkezdésének időpontja
előreláthatólag 2017. szeptember hónap.

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2017. 
augusztus 31-én tartotta nyílt ülé-
sét kihelyezett helyszínen, a Do-
bozi Gondozási Központban, ahol 
Köves Mihály polgármester tájé-
koztatta a jelenlévőket a két ülés 
között történtekről.

„Július 5-én Dézsi Ferencnét kö-
szöntöttük 90. születésnapja alkal-
mából az alpolgármester asszonnyal. 
Délután a pályázatokkal kapcsoltban 
tartottunk munkamegbeszélést Ele-
ken. 8-9-én a X. Mézes Fesztivál 
rendezvényére került sor. Ezúton is 
szeretném megköszönni a szerve-
zők munkáját. Július 11-én a Béké-
si Kistérségi Társulás ülésén vettem 
részt. 12-én 3 fő román állampolgár 
tett magyar állampolgársági esküt 
településünkön. 15-én alpolgármes-
ter asszonnyal Mezőkovácsházán 
a Megyei Polgárőr Napon vettünk 
részt. 22-én alpolgármester asszony 
képviselte Önkormányzatunkat az 
ÁGOTA tábor megnyitóján. 26-án 
a „Szegregált élethelyzetek felszámo-
lása komplex programokkal” ERFA 
pályázat előkészítésével kapcsolatos 
munkamegbeszélésre került sor. 27-
én jegyzőasszonnyal és Tóth Sándor-
né köztisztviselővel együtt a KÖ-
VIZIG igazgatójával, Bak Sándor 
úrral egyeztettünk a Szanazuggal 
kapcsolatos aktuális ügyek kapcsán. 
Ugyanezen a napon a DAREH Bá-

zis Zrt. és a TAPPE Kft. képviselőivel 
egyeztettük a hulladékszállítás aktuá-
lis kérdéseit. 28-án a Végvári Napok 
megnyitóján vettem részt. Augusztus 
1-jén Békéscsabán, a Foglalkoztatá-
si Osztály vezetőjével egyeztettük a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos aktu-
ális feladatokat. Szintén ezen a napon 
a Széchenyi programiroda munka-
társával a RO-HU-s pályázatokról 
tárgyaltunk. 2-án ismét egyeztettük a 
szegregációs pályázat részleteit. 7-én 
alpolgármester asszonnyal együtt kö-
szöntöttük Szilágyi Istvánt 90. szü-
letésnapján. 8-án Sarkadon a Do-
boz-Sarkad közötti kerékpárút meg-
valósítására vonatkozó RO-HU-s 
pályázat egyeztetésére került sor, me-
lyen alpolgármester asszonnyal együtt 
vettünk részt. Délután a Roma Holo-
kauszt megemlékezésen vettünk részt. 
16-án a közösségek együttműködését 
megvalósító RO-HU-s pályázatról 
egyeztettünk alpolgármester asszony-
nyal a romániai Újszentanna város-
ban. 19-22-e között láttuk vendégül 
az ozsdolai delegációt. 20-án Szent 
István Napi színvonalas ünnepségre 
került sor. Köszönet a szervezőknek 
becsületes munkájukért. Augusztus 
31-én szintén a Foglalkoztatási Osz-
tály vezetőjével tartottam megbeszé-
lést a közfoglalkoztatással kapcsolat-
ban.”

A 20/2012. (VIII. 31.) Emmi 
rendelet 4.§ h.) pontja szerint az 

óvodának a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában kell meghatározni 
„a feladatok ellátásával megbízott 
beszámolására vonatkozó rendel-
kezéseket”. A Dobozi Mesekert 
Óvoda SZMSZ-e szerint az intéz-
ményvezető „írásbeli beszámolási 
kötelezettségét - nevelési évenként 
egyszer - a fenntartó felé teljesíti”.  
A Dobozi Mesekert Óvoda beszá-
molóját az intézményvezető elké-
szítette, melyet a Képviselő-testület 
jóváhagyott, megköszönve az intéz-
ményben dolgozók munkáját.

A népszavazás kezdeményezé-
séről, az európai polgári kezdemé-
nyezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXX-
VIII. törvény alapján felhatalma-
zást kap a helyi önkormányzat kép-
viselő-testülete, hogy rendeletben 
határozza meg a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges vá-
lasztópolgárok arányát. Eleget téve 
a törvényi előírásnak, a Képvise-
lő-testület 10%-ot határozott meg 
a rendeletében.

A Képviselő-testület elfogadta 
a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz összegyűjtésével 
kapcsolatos eddigi intézkedésekről 
készült tájékoztatót. Mint ismere-
tes, a szükséges engedélyek meg-
szerzését követően ezt a feladatot 
az Önkormányzat a Dobozi Óvár 
Nonprofit Kft.-vel fogja ellátni.

Az Egészségügyért Felelős Ál-
lamtitkárság által meghatározott 
egészségpolitikai célok megvalósu-
lása érdekében a 7 év alatti gyerme-
kek védőnői szűrővizsgálata 2018. 
január 1. helyett már 2017. szep-
tember 1-jétől a korszerű módszer-
tan alapján kell, hogy megtörtén-
jen. Így a területi védőnők szakmai 
feladatainak bővülése a tanácsadási 
idő bővítését teszi szükségessé és 
figyelemmel kell lenni arra, hogy 
a két védőnő nem tarthat egy idő-
pontban tanácsadást sem. Minde-
zek figyelembevételével a területi 
védőnői ellátásról szóló 49/2004. 
(V. 21.) ESZCSM rendelet alap-

ján a fenti feltételeket a működési 
engedély 2. számú mellékletének 
módosításával fogadták el.

Doboz Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a 
Dobozi Gondozási Központ alapí-
tó okiratának módosítását és egysé-
ges szerkezetű alapító okiratát el-
fogadta, melyben rögzítésre került 
a 104031 Gyermekek bölcsődei 
ellátása kormányzati funkció.

A Képviselő-testület az Inter-
reg V-A Románia-Magyarország 
Program második nyílt pályázati 
felhívás hatodik prioritási tenge-
lyén belül a 11/b „A hatóságok és 
résztvevők intézményi kapacitá-
sának, valamint a hatékony köz-
igazgatás előmozdítása a törvényi 
és adminisztratív együttműködés, 
valamint az állampolgárok és az 
intézmények közötti együttműkö-
dés támogatásával.” című kiírásra 
pályázatot nyújt be Nagylak Város, 
Újszentanna Város és Elek Város 
Önkormányzatával. A pályázat-
hoz szükséges 3780 Euro összegű 
önerőt a költségvetési tartalékból 
biztosítja. Felkérte polgármesterét a 
szükséges jognyilatkozatok megté-
telére, a pályázat benyújtására.

A Képviselő-testület a koráb-
bi évek feltételeinek megfelelően 
csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2018. évi fordulójához, 
kötelezettséget vállal a felsőoktatási 
hallgatók és a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánók részére 
történő ösztöndíjpályázat kiírására, 
továbbá kötelezettséget vállal arra, 
hogy 2018. évi költségvetési ren-
deletében biztosítja a pályázók ösz-
töndíjához szükséges pénzügyi fe-
dezetet. A Képviselő-testület egy-
ben felkérte a polgármestert, hogy 
írja alá a csatlakozáshoz szükséges 
dokumentumokat.

Köves Mihály polgármester be-
jelentései között elhangzott, hogy a 
Magyar Államkincsár felülvizsgá-
lati tevékenységét gyakorolva téte-
lesen ellenőrizte az Önkormányzat 

szociális alapellátáshoz igényelt 
központi támogatás igénybevételét. 
Az ellenőrzés mindent rendben ta-
lált, sőt 1.037.610 Ft többlet támo-
gatás kiutalásáról intézkedett. Kö-
szönet illeti a Gondozási Központ 
és a Polgármesteri Hivatal gazdál-
kodási csoportjának dolgozóit pon-
tos és szakszerű munkájukért.

Második bejelentésben elhang-
zott, hogy szennyvízberuházás 
ellenőrzése során a Miniszterel-
nökség Uniós Fejezeti Főosztálya 
szabálytalanságot állapított meg, 
amely 413.828 Ft önerő pályázati 
támogatás visszafizetési kötele-
zettségét tartalmazza. Ez a kötele-
zettség a 2012. évi szabálytalanság 
miatt keletkezett. Mint ismeretes, 
ugyanezen szabálytalanság miatt 
2017. március 6-án a KEOP pá-
lyázati támogatásból 2.423.642 Ft 
összeget már vissza kellett fizetni.   
A 2.837.470 Ft-ot más célra is fel 
lehetett volna használni. 

A polgármester tisztelettel 
meghívta a jelenlévőket Békéscsa-
bára, a szeptember 7-én megren-
dezésre kerülő közfoglalkoztatási 
kiállításra.

Tájékoztatásként elhangzott, 
hogy az Önkormányzatunk 20.000 
Ft-tal támogatja a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Ipar Kamara Mes-
terlevelek 2017. kiadvány megjele-
nését. 

2017. szeptember 2-án Arad 
megyei közéleti szereplők érkez-
nek vízi úton, a Fekete-Körösön 
Dobozra. A gyulai ideiglenes vízi-
határnyitást követően őket látják 
vendégül a Széchy Tamás Emlék-
házban.

Váradi Mária képviselő két in-
terpellációt nyújtott be, az egyik 
a polgármester szabadságával, a 
másik a korábban parkosításra vo-
natkozó határozat végrehajtásával 
kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. 
A választ a szeptemberi ülésen tár-
gyalja a Képviselő-testület. 

Köves Mihály 
polgármester

Kihelyezett testületi ülés a Gondozási Központban

A település legnagyobb be-
ruházásának építési munkálatai 
2015-ben befejeződtek. Az utak 
helyreállítását csak sávosan, az alá-
írt szerződés szerinti tartalommal 
lehetett a pályázati támogatásból 
elvégezni.

Az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő utak a beruházás meg-
kezdése előtt is rossz állapotban 
voltak, több éven keresztül csak 
néhány méter kövesút kátyúzására 
került sor. 2014 nyarán a Lőtér és 
a Vincellérház utcák teljes szaka-
szán, valamint a Széles, a Kodály 
és a Sámson utcák rövid szakaszain 
aszfaltoztak. A Dobozi Víziközmű 

Társulat küldöttgyűlése, a víziköz-
mű törvényben foglaltaknak megfe-
lelően döntött arról, hogy a társulati 
vagyon fel nem használt összegét az 
utak helyreállítására használja fel. 
Ennek eredményeként 2016-ban a 
Balog István, a Kucsi utca egy ré-
sze új aszfaltot, az Akácos út mart 
aszfalt borítást kapott. 2017-ben 
a Bercsényi, a Hunyadi, a Sport, a 
Kút, a Dobó utcák teljes hosszára, a 
Kereszt, a Széles, a Petőfi, a Mátyás 
és a Görgey utcák egy részére tel-
jes szőnyegezéssel új aszfalt került. 
Elsősorban olyan gyűjtőutcákat vá-
lasztott ki a küldöttgyűlés, melyeket 
nem, vagy kis mértékben érintett a 

szennyvízhálózat. Nagyon fontos, 
hogy a település továbbra is fejlőd-
jön, jó úthálózaton tudjunk közle-
kedni, szükség esetén mindenhová 
el tudjon jutni az orvos, a mentő és 
a betegszállító. Megtörtént a szeny-
nyvízhálózat építésével kapcsolatos 
garanciális munkák felmérése és 
folyamatban van az egyeztetése a 
mérnökszervezettel és a kivitelező-
vel. Szeptember hónapban kerül sor 
a helyszíni bejárásra és a mérnökök 
döntenek a munkálatok elvégzésé-
ről. Befejeződött a beruházáshoz 
nem kapcsolódó kátyúzás is, melyet 
az Önkormányzat saját költségve-
téséből fizetett. 2018-ban, 2019-
ben és azt követően is, ütemezés 
alapján folytatódik az utak helyre-
állítása. Célunk az, hogy a település 
úthálózata megújuljon és sok évig 
megfelelő minőségben szolgálja a 
közlekedést a településen élők bol-
dogulására, örömére. 

A lakosok pozitív véleményt 
fogalmaznak meg az utak helyreál-
lításáról, hiszen látják annak hasz-
nosságát, eredményét, jó minőségét 
és azt, hogy a pénz felhasználása a 
közösség érdekében történik. 

Köves Mihály 
polgármester

FOLYTATÓDNAK A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATAI

Az utak helyreállítása folytatódik

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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HOLOKAUSZT MEGEMLÉKEZÉSTÁBORRÓL TÁBORRA

A Békés Megyei Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat és a Dobozi 
Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat 2017. augusztus 8-án közösen 
rendezte meg a Roma Holokauszt 
megemlékezést. A Békés Megyei 
Önkormányzatot Tolnai Péter alel-
nök úr képviselte. Doboz Nagyköz-
ség Önkormányzata képviseletében 
Köves Mihály polgármester mon-
dott beszédet.

A megemlékezést megtisztelte 
jelenlétével Aratóné Vágner Margit 

alpolgármester asszony és Molnár-
né dr. Tarkovács Márta jegyzőasz-
szony, továbbá több Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke és 
képviselői. 

A megemlékezés résztvevői a 
Dobozi Temetőben, a második vi-
lágháborúban meggyilkolt roma 
származású emberek sírjánál he-
lyezték el a megemlékezés virágait. 

Köszönetet mondunk a résztve-
vőknek.

Zsigmond Krisztina

Koszorúzás a Dobozi Temetőben 

HAGYOMÁNYOK SZÁRNYÁN TÁBOR

A Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 15 fő gyermek szá-
mára hagyományörző tábort szer-
vezett. A tábor helye Doboz-Sza-
nazug Húskombinát üdülője volt. 

A résztvevők napi 5-szöri étke-
zést kaptak, melyet a Dobozi Nap-
közis Konyha biztosított. 

Az öt nap különböző kulturá-
lis, hagyományőrző és szabadidős 
programokkal (fürdőzés és hajóki-
rándulás) telt el, melyek emlékeze-
tesek maradtak a táborozók számá-
ra. 

Baku Zoltán KMB csoportve-

zető a közlekedésről és a bűnmeg-
előzésről tartott előadást a gyere-
keknek, melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni. 2017. augusztus 11-
én volt a zárónap, amikor a szülők 
is kilátogathattak a táborba, ahol 
vacsorával vártuk a vendégeket. 

Az együtt eltöltött napok jó 
hangulatban teltek el (zene, tánc, 
mulatság), ahol a gyerekek énekel-
hettek és bemutathatták a tánc, va-
lamint az ének tudásukat.

Zsigmond Krisztina

„A nyári szünetben, négy héten 
keresztül iskolánk 16 pedagógusa az 
Erzsébet tábor keretében programokat 
és felügyeletet biztosított a gyermekek 
számára. Pályázat útján közel 3,5 
millió Ft-ot nyert intézményünk a 
táborok megszervezésére. Sok szülő élt 
a lehetőséggel, befizette az 500 Ft-os 
részvételi díjat gyermeke számára. 
Sajnos arra is volt számos példa, hogy 
a kedvező feltételek ellenére a tanuló 
nem jelent meg az iskolában. Ez el-
sősorban a szülő felelőssége! Fel sem 
fogják, hogy egy pályázat kötelezett-
ségekkel jár, nem kedv kérdése, hogy 
megjelennek, vagy nem. Komoly szer-
vezői munkának köszönhető, hogy 
gyermeke 500 Ft ellenében egy hétig 
teljes ellátásban részesüljön, kirándu-
lásokon, különböző tartalmas progra-
mokon vegyen részt. Ezt a lehetőséget 
eldobni, a pedagógus munkáját sem-
mibe venni nagyfokú felelőtlenség!  A 
szülő felelőtlensége!” – mondta tanév-
nyitó beszédében Zsigmond Károly, a 
Dobozi Általános Iskola intézmény-
vezetője. 

Rendkívül változatos, sokszínű 
és tartalmas volt a nyár azon ta-
nulók számára, akik mind a négy 
táborban részt vettek. Az alábbi 
témákban vártuk az érdeklődő gye-
rekeket:

Dr. Oláh Andor nyomán 
gyógynövények a természetben: 
Interaktív felületen, illetve játékok 
során a tanulók megismerkedtek 
dr. Oláh Andor munkásságával és 
a legfontosabb gyógynövényekkel. 
Ellátogattunk egy helyi méhészhez 
mézpergetésre, majd kipréseltük a 
gyógynövényeket és a szedett csa-
lán felhasználásával pogácsát sü-
töttünk, amelyet leöblítettünk egy 
fincsi teával. Látogatást tettünk a 
Szarvasi Arborétumba a természet 
megfigyelése és a gyógynövények 
beazonosítása céljából, illatzsákot 
készítettünk levendulával töltve. 
Gasztro-délelőttöt rendeztünk, a 
reformkonyha iránymutatásai alap-
ján gyümölcssalátát készítettünk. A 
gyógyteák készítése mellett a kö-
römvirág gyógyhatásait elemeztük, 
majd körömvirág krémet készítet-
tünk. Egy hozzánk ellátogató szak-
ember segítségével a házitúró és 
sajtkészítés folyamatának bemuta-
tását is megtekintettük. Természe-
tesen meg is kóstoltuk az elkészített 
termékeket.

A Sportolj velünk! cím sokat 

sejtet: az iskolánkban működő tö-
megsport, úszás, szivacskézilabda, 
labdarúgó tevékenységekre alapoz-
tuk a programot. Interaktív közös-
ségépítő játékok, akadály- és váltó-
versenyek, illetve a közeli Sámson 
várához, Szanazugba szervezett 
kerékpártúra színesítette a progra-
mot. Az úton figyelemmel kísértük 
az odavezető turistajeleket, infor-
mációs táblákat. Szivacskézilabda 
mérkőzésen mérték össze erejüket 
a táborozók, majd a békéscsabai 
strandon élvezték az úszást, röp-
labdázást, csúszdázást. Gyoma-
endrődön megnéztük a helyi táj-
házat, ahol az idegenvezető nagyon 
érdekes, tartalmas és a gyerekek 
figyelmét lekötő tájékoztatást tar-
tott a helyi népszokásokról, hagyo-
mányokról. A gyomai strandon is 
gyorsan telt az idő. Az utolsó napon 
a labdajátékoké volt a főszerep a 
gyermekek kívánsága szerint. Min-
denki kipróbálhatta a szivacskézi-
labdában és a labdarúgásban magát.

Az ÖKO tábor számtalan le-
hetőséget rejtett magában, igye-
keztünk maximálisan kihasználni 
ezeket. Kezdésként megbeszéltük, 
mit jelent az ökológia szó, és miért 
fontos, hogy ökotudatosan éljünk. 
A táborozók részvételével levendu-
lákat ültettünk, melyek reményeik 
szerint illatukkal emlékeztetnek 
majd minket az együtt töltött hétre. 
Ellátogattunk a Szarvasi Arboré-
tumba, amely – a benne található 
Mini Magyarországgal – számtalan 
érdekességet tartogatott. Nyáron 
szinte kötelező a strand, mi Nagy-
szénást választottuk.  A fürdőzést 
követő napon a szennyvíztisztító 
telepen megismerkedtünk a tisztí-

tás folyamatával, az erre alkalmas 
berendezésekkel. Megvizsgáltuk 
az iskola számára vásárolt szelek-
tív hulladékgyűjtő edényeket és 
komposztáló ládát. Az öko totót 
könnyedén töltötték ki a gyerekek, 
bizonyítva, hogy játékosan milyen 
könnyen lehet tanulni. És ha már 
játék: tollaslabda, foci, vízipisztoly-
csata is szerepelt a repertoárban, 
sőt még pecáztunk is – öko mód-
ra. Köszönjük az ALFÖLDVÍZ 
ajándékát! Az utolsó napon a Kö-
rösök Völgye Natúrpark Egyesület 
foglalkozásain vettünk részt. Az 
újrahasznosítás, a komposztálás, 
környezetvédelem és a szelektív 
hulladékgyűjtés volt a téma. Kö-
szönjük a foglalkozásokat!

A jelentkezések alapján a leg-
népszerűbbnek a kézművestábor 
tűnt, több  mint 50 gyermek vett 
részt a héten. Igazán gazdag prog-
ramban lehetett részük a „piros 
pólósoknak”, természetesen főbb 
tevékenységünk a kézműveske-
dés volt. Készítettünk terméské-
pet, gyöngyfűzés során karkötőt, 
bábokat és színes kavicsokat fes-
tettünk. Megismerkedtünk a kéz-
műves egyesületek munkájával és 
szolgáltatásaival. Ennek keretében 
ellátogattunk a gyomai sütőházba, 
ahol a gyerekek nagy örömére saját 
formázású, kemencében sült kalá-
csot csemegézhettünk. Valamint a 
békéscsabai Bábika egyesület fog-
lalkozását élvezhettük a Gabona- 
múzeum és a CsabaPark meglá-
togatásával karöltve. Nyári tábor 
lévén, nem maradhatott ki a stran-
dolás sem, az endrődi ligetfürdőt 
vettük birtokunkba egy fél napra. 
A hét során folyamatosan, az időnk 
függvényében készült a graffiti az 
iskola kerítésére. A festést min-
denki kipróbálhatta, az ügyesebb 
kezű gyerekek több alkotást is ké-
szítettek. A falfestés lélekemelően 
vidámra sikerült, sokáig szépítve 
ezzel az udvarunkat, és mosolyt 
csalva emlékeztethet bennünket a 
nyári táborokra.

Zsigmond Károly intézmény-
vezető szerint, akik részt vettek a 
táborban, csak jó véleményt fo-
galmaztak meg! „Ezúton köszö-
nöm meg a résztvevő pedagógusok 
munkáját, külön köszönöm Illik 
Józsefné munkáját, aki koordinálta 
a pályázatot és a táborokat.”

www.dobozialtalanosiskola.hu

Kézműves foglalkozás

Emlékezetes programok színesítették a táborozók napjait

A tábor résztvevői

Beszédet mondott  Tolnai Péter alelnök úr

Graffiti az iskola kerítésére

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
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OLVASÓTÁBOR, ELSŐ FELVONÁS

folytatás az 1. oldalról
Az eleki egyesület vezetője 

Duró Lajos beszélt nekünk a ma-
gyar történelem kezdeti idősza-
káról és mutatta be azon eszkö-
zöket, melyeket őseink használtak 
a hadviselés során. A rögtönzött 
történelemóra után íjászbemutató 
következett majd igazi erőpróba, 
hisz minden hős olvasótáboros a 
kezébe íjat ragadott és izomerejét 
tette próbára. Csütörtökön a Békés 
Megyei Könyvtárba látogattunk 
el, ahol Lukoviczki Anna igaz-
gatóhelyettes és Vincze Andrea a 
könyvtár informatika osztályának 
vezetője fogadott minket. Olvasó-

táboros csapatunk elfoglalta az in-
tézmény informatika termét, ahol 
a 3D nyomtatással, tervezéssel is-
merkedtünk meg, 360 fokos kame-
rával készítettünk felvételt, majd a 
kedvenc könyveinkkel szelfiztünk 
és a GoPro kamerát is kipróbáltuk. 
Ebéd után a tudástól duzzadó buk-
sinkat a Center Moziban pihentet-
tük meg egy közös moziélménnyel. 

Pénteken délelőtt Szanazug-
ba kerékpároztunk ki. Az időjárás 
ugyan most távol tartott min-
ket Sámson várától, de attól nem, 
hogy jól érezzük magunkat. Ját-
szottunk, gurultunk a partról a 
csalánba, fociztunk, tollasoztunk 

és utána kissé fáradtan haza ke-
rékpároztunk, hogy elfogyasszuk a 
jól megérdemelt ebédünket. Dél-
után a diáksegítőink által kitalált és 
megvalósított kiszabadulós játékon 
vettek részt a táborozók csapatok-
ba szerveződve. A logikai feladatok 
sokasága és vicces feladványok nem 
fogtak ki a csapatokon és közel 30 
perces játékidővel szépen sorban 
kiszabadult mindenki a régi könyv-
tár épületéből. A tábor zárásaként a 
heti versenyek értékelését követően 
minden kedves édesszájú csoko-
ládéban és nasiban fürdött, majd 
megnéztük azt a videót, melyet a 
tábor heti történéseiből állítottunk 
össze. Tartalmas hetet tudhatunk 
magunk mögött játszottunk, hen-
náztunk, számháborúztunk, „pi-
nyóztunk”, társasoztunk, fociztunk, 
nevettünk és nem mellesleg tanul-
tunk is egy kicsit a település törté-
netéről. Jó volt együtt ismét immá-
ron sokakkal ötödik éve. 

Köszönjük a bizalmat a szülők-
nek és a táborozóknak a segítőink-
nek az önzetlenséget. A tábori él-
ménybeszámoló a következő szám-
ban folytatódik, akkor a „Kíván-
csiak” élménybeszámolóját osztom 
meg Önökkel.

Óréné Szabó Erzsébet

3D nyomtatással, tervezéssel ismerkedhettek meg a táborozók

Dobozi Hímző Szakkör
A szakkör keretében különböző néprajzi tájegységek 

hímző kultúrájának megismerése a cél, 
miközben egy jó kis közösségben együtt alkothatunk. 

A közvetett cél a hímző mesterség továbbéltetése 
a rohanó hétköznapokban.

Új témánk: 
A gömöri hímzés

Oktató: Sziromi Katalin - népi játék és kismesterség oktató
Első időpont: 2017. szeptember 5. (kedd), 13-16 óráig

Helyszín: Széchy Tamás Emlékház, 
Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház

A szakkör alkalmával használt vásznat, cérnát és egyéb eszközöket 
mindenkinek saját magának kell finanszíroznia!

Minden alkotni vágyót szeretettel várunk!

Második éve kaptunk meghí-
vást a Dobozi Ifjúsági Néptánccso-
portunkkal, a Dobozi Népművé-
szeti Egyesületünkkel és a Dobozi 
Nefelejcs Hímző Szakköröseinkkel 
a Tarhosi Napra. 

A 2015 szeptemberében meg-
alakult amatőr ifjúsági néptánco-
sainkkal az év során elkészült négy 
hangulatos koreográfiánkat mu-
tattuk be a rendezvényen, amelyek 
egy-egy történetet mondanak el és 

kötődnek a hagyományos paraszti 
élet főbb eseményeihez, úgymint 
téli- és báli-időszak, valamint a tél-
űzés és a szüret. A négy táncunkkal 
négy tájegység mozgáskultúráját 
mutattuk be úgy, mint a szatmárit, 
a székit, a rábaközit és a dunántúlit, 
felpezsdítve azokkal a kedves nézők 
hangulatát.

Hímzőink és szövőink elkészült 
munkáiból egy kis népművészeti 
kiállítást is készítettünk a játszóhá-

zunkba és kézműves bemutatónkra 
ellátogatóknak. Mári Eszterkénk 
finom gyógyteáit bárki megkóstol-
hatta, ezzel is népszerűsítve e finom 
nedűk jótékony hatásait a lelkünkre 
és szervezetünkre. Molnár Pálné 
Rózsikánk a csuhézás fortélyaiba 
avatta be a játszóházunkba látogató 
kis ügyes kezűeket. Dézsi Gábor-
né Icunk a gyöngyfűzés szépségeit 
ismertette meg az érdeklődőkkel, 
illetve kézműves bemutatónkon 
velem együtt egy kis ízelítőt adott 
a beregi keresztszemes és a békés 
megyei fehér hímzés szépségeiből 
és öltéstechnikájából a kedves ér-
deklődőknek. Klenovszki Mihályné 
Marika a kártyafonás fogásait taní-
totta meg mindazokkal, akik színes 
karkötőt szerettek volna maguknak 
készíteni.

Köszönjük a lehetőséget és a 
szíves vendéglátást a Tarhosi Nap 
szervezőinek! Egy nagyon kelle-
mes, hasznos és szép napot töltöt-
tünk el mi így együtt!

Sziromi Katalin

NÉPTÁNCOSAINK ÉS NÉPI KÉZMŰVESEINK A TARHOSI NAPON

Néptáncosaink Tarhoson mutatkoztak be

2017. augusztus 19-én, az új 
kenyér megszentelése alkalmából 
ismét egy színvonalas rendezvény 
került megrendezésre a Békés erdő 
Libás Tanyáján.

A Dobozi Népművészeti Egye-
sület tagjai is, Hidvégi Julianna ve-
zetésével immár sokadik alkalom-
mal meghívott vendégei voltak a 
rendezvénynek. A játszóházunkban 

minden alkotni vágyó kipróbálhat-
ta kézügyességét. Aki egy kellemes 
hűsítőre vágyott, megkóstolhatta 
gyógyteáinkat, amelyek nem csak 
a testet, de a lelket is felfrissítették. 
Kézműves bemutatónkon pedig 
bárki megismerkedhetett néhány 
népi kismesterség fogásaival, példá-
ul a csuhéfonással, a hímzéssel és a 
szövéssel.

Az idő nagyon kellemes volt, a 
rendezvényre kilátogatókat színvo-
nalas és változatos színpadi műso-
rok várták, az ínycsiklandozó ételek 
között pedig nem győzött az ember 
válogatni. Egyesületünk tagjaival 
mi is kellemes és jó hangulatú na-
pot tölthettünk el együtt.

Ezúton köszönjük a meghívást 
és a szíves vendéglátást egyesüle-
tünk tagjának, Molnár Istvánnak, a 
Libás Tanya tulajdonosának! 

Sziromi Katalin

KÉZMŰVESEINK A LIBÁS TANYÁN

A képen a lányok neve sorba: Balogh Sándorné, Mári Eszter,  
Czinanó Sándorné, Molnár Pálné, Sziromi Katalin, Balog Sándorné, 

Tobai Zoltánné, Klenovszki Mihályné, Gáborné Fekete Katalin

Ifjúsági néptánc beiratkozás
Szeptembertől újra indulnak  

az ifjúsági néptánccsoportunk foglalkozásai!
Általános iskola felsőseitől a felnőtt korosztályig bárki jelentkezhet!

A táncokat teljesen az alapoktól kezdjük, 
tehát olyan jelentkezőket is várunk,

akik eddig nem is néptáncoltak, 
és természetesen lehetőséget biztosítunk 

a táncok bemutatására fellépéseken és bemutatókon is.
Néptánc foglalkozásainkkal szeretnénk ismét felpezsdíteni 

településünkön a néptáncos életet.
A beiratkozása időpontja és helye:

2017. szeptember 1-én (pénteken), 17 órakor lesz,
a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár földszinti klubszobájában, 

ekkor egyeztetjük a foglalkozások időpontjait.
A néptánc foglalkozásokra a beiratkozás utolsó határideje:

2017. szeptember 18. (péntek)

PROGRAMAJÁNLÓ 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK - CSAK TISZTA FORRÁSBÓL

2017. október 3-7.
„Egy falu története a vizek ölelésében” – 

Dr. Németh Csaba történész helytörténeti előadása
A boldogság forrása gyermekkorban – előadás, könyvajánló

„Víz, víz, tiszta víz” - Dr. Oláh Andor tanításai 
– kiállítás, beszélgetés, könyvajánló

Szülőföldem - Író olvasó találkozó Váradi Krisztina újságíróval
Vizek, mentén - túra a Holt-Körös mentén

Megbocsátás hete –a visszahozott lejárt határidejű könyvekért 
ezen a héten nem számítunk fel késedelmi díjat!
Helyszín: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár
Részletes programunkat hamarosan olvashatja 
intézményünk honlapján és közösségi oldalán.

A program támogatója az NKA, az IKSZ és a Békés Megyei Könyvtár
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STAFÉTA

Idén töltöttem be 23. életéve-
met, ami ugyan nem számít soknak, 
számomra mégis kalandos vissza-
gondolni eddigi életemre. Rövid, 
tömör, memoáromat azzal kezde-
ném, hogy bemutatkozom.

Széplaki Máténak hívnak, Gyu-
lán születtem és gyerekkoromat, 
illetve középiskolás éveim nagy ré-
szét Dobozon töltöttem ennek el-
lenére mégsem a község iskolájába 
jártam. A tanulással töltött első 4 
évemet a Békéscsabai József Attila 
Általános Iskolában kezdtem, majd 
az akkoriban még Békéscsabai 
Evangélikus Gimnáziumnak neve-
zett iskolában folytattam. Itt ötö-
dik osztálytól egészen érettségiig 
élményekkel és barátokkal tarkított, 
tanulmányi szempontból döcögős 
évek vártak rám. 

A gimnázium előtt is érdekeltek 
a művészetek, különösen az agyag 
és a kerámia vonzott, ezért még a 
felsős éveimben elkezdtem alap-
képző szakkörre járni, ahol belekós-
tolhattam a különböző képzőmű-
vészeti ágakba. Aztán nagy csalódás 
volt számomra, amikor nem indult 
fazekas, keramikus szakképzés. 
Helyét a fotó váltotta fel, ami ab-
ban az időben még egyáltalán nem 
érdekelt, így a gimnázium mellett 
döntöttem.

A gimnázium első két évében 

rá kellett jönnöm, hogy nem elég 
bejárni iskolába, hanem tanulni is 
kell. Erre ugyan egy kicsit későn 
ébredtem rá, nevezetesen akkor, 
amikor megbuktam a kémia pót-
vizsgán. Ebből erőt merítve el-
határoztam, hogy a barátokat és 
az élményeket egy kicsit félre kell 
tennem, ha nem akarok elveszni 
a semmibe. Azért, hogy a csábí-
tás szele se érjen el hozzám, édes-
apámhoz Mezőgyánba költöztem. 
Ezt követően rohamszerű javulás 
mutatkozott tanulmányaimban 
olyannyira, hogy osztályelső lettem 
az új társaim mellett. Idő közben el 
kellett gondolkodnom, hogyan to-
vább, mivel szeretnék foglalkozni 
a jövőben. Mivel a művészeteket, 
illetve a magyar kultúrát is nagyon 
szerettem, ezért a művészetisekhez 
bejárva felvettem a Népművészet 
órát, majd érettségi vizsgát is tet-
tem belőle kitűnő eredménnyel. Bár 
tudtam, hogy sajnos erre nem tu-
dok olyan szakmát építeni, amiből 
kényelmesen meg lehet élni.  Ép-
pen ebben az időszakban jött be a 
média és kommunikáció óra a tan-
rendbe, ami olyannyira megfogott, 
hogy érettségi vizsgát is tettem be-
lőle szintén kiváló eredménnyel. Ez 
megalapozta a továbbtanulásomat 
és a filmkészítést tűztem ki fő célul.

Akkori fejjel úgy gondoltam, 
hogy a TV és a film műfaj nincs 
olyan messze egymástól, ezért a 
Szegedi Tudományi Egyetem Ju-
hász Gyula Karára jelentkeztem 
Televízió Műsorkészítő szakra, 
ahová gond nélkül fel is vettek. 
Itt kezdődött el életem legszebb 
két éve és rengeteg barátra és él-
ményre tettem szert. Itt tanultam 
meg gondoskodni magamról, il-
letve azt, hogy mi is az a kemény 
munka. Az egyetem elvégzése után, 
szép eredménnyel visszatértem Bé-
késcsabára, itt munkát kaptam a 
CsabaTV-nél, ahol mai napig dol-
gozom. Munkám mellett továbbra 
sem feledkeztem meg a művésze-
tekről így, amikor időm engedi, 
gyurmából, agyagból modelleket 
készítek, illetve fotózok és rajzolok. 

A további kalandokra elkísér 
életem párja, menyasszonyom Bakó 
Emese és együtt írjuk a folytatást. 

A stafétát pedig átnyújtom leg-
jobb barátomnak, Gábor Márknak.

Ebben a számban Széplaki Máté
mutatkozik be

BABA-MAMA KLUB DOBOZON

A nyár folyamán Baba-Mama 
Klub indult a településen. Nagy 
örömünkre egyre többen jönnek el 
és egyre többen értesülnek a külön-
böző programokról a védőnőktől és 
a facebook oldalról.

Szeptembertől 2 hetente foly-
tatódik a pénteki kikapcsolódási le-
hetőség. Szeptember 8-án és 22-én 
lesz klub.

Szívesen várjuk azokat is, akik 
eddig nem tudtak eljönni. Lehető-
ség nyílik a gyermekeknek egy kis 

játékra és az anyukáknak kikap-
csolódásra, beszélgetésre az aktu-
ális témákról. Amíg az idő engedi 
a Dobozi Gondozási Központ ud-
varán leszünk. Miután beköszönt 
a hidegebb idő, a Könyvtárban fo-
gunk találkozni 2 hetente péntek 
délelőttönként. 

A várandósokat is szeretettel 
várjuk a klubban. A facebook ol-
dalon lehetőség van csatlakozni és 
megnézni az elkészült fotókat is. 

Köszönettel: Védőnők

Babák és anyukák a klubban A dobozi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársai 

nyáron két alkalommal augusztus 
2-án és augusztus 23-án összesen 

22 fő hátrányos helyzetű gyermek 
számára szerveztek kirándulást a 
békéscsabai Árpád Fürdőbe.

 Első alkalommal a közel 40 fo-
kos hőség szuper alkalom volt arra, 
hogy a gyerekek lehűtsék magukat 
a medence vizében. A nap nagyon 
jó hangulatban telt, a gyerekek 
szinte egész nap önfeledten játszot-
tak a vízben, csúszdáztak és kihasz-
nálták a strand előnyeit. A játékot 
az ebéd szakította félbe, amit jóízű-
en fogyasztott el mindenki. 

Reméljük, örömöt okoztunk és 
erre a nyári emlékre mindenki szí-
vesen emlékszik vissza.

Szűcsné Horváth Ildikó

DOBOZI GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI

Élménydús fürdőzés

Augusztus hónapban Berekfür-
dő volt az úticélunk. Nem indult jól 
a nap, ugyanis a tarhosi elágazás-
nál a buszunk műszaki hiba miatt 
„mozgásképtelen” lett. 1 órás ké-
séssel, de megérkeztünk a fürdőbe, 
ami sokunknak ismeretlen volt, de a 

többféle medence feledtette a bosz-
szúságot. Bőséges ebéd után, ki-ki a 
maga által választott hőmérsékletű 
vízben ejtőzött. Fáradtan, de felfris-
sülve érkeztünk haza.

Szeptemberben elkezdődnek a 
szezonzáró vacsorák, ezekről a fo-

gadóórákon tudunk tájékoztatást 
nyújtani.

Szeptember 28-án, csütörtökön 
Cserkeszőlőre tervezünk kirándu-
lást. Létszámtól függően járatos 
busz vagy külön busz lesz fogadva, 
ezért a részvételi díj közvetlen in-
dulás előtti héten lesz ismertetve az 
érdeklődőknek.

Október elején kellő létszám 
esetén Tokajba szervezünk kirán-
dulást. Várjuk a tagok és a tagsággal 
nem rendelkezők jelentkezését is.

A tagdíjfizetést továbbra is a 
fogadóórákon lehet rendezni a Do-
bozi Gondozási Központban hét-
főnként 9 órától 11 óráig. Várjuk új 
tagok jelentkezését is.

Vantara György 
helyi szervezet vezetője

BEREKFÜRDŐI KIRÁNDULÁS

Berekfürdőn jártt a mozgáskorlátozott egyesület

Dézsi Ferenc a Kettős-Körös-
menti Vadásztársaság elnöke 2017 
áprilisában lemondott tisztségéről. 
A vadásztársaság tagjai ifj. Szatmári 
Ferencet választották vezetőjüknek. 
Az 1980-ban alakult vadásztársaság 
jelenlegi elnökét kérdeztem a meg-
választásáról és a jövőbeli terveiről.

Hogyan lettél vadász? Mikor 
kerültél a vadásztársaságba?

Édesapám révén már régóta 
beleláttam a vadászok életébe és 
mindig is vonzott ez a sport. Ennek 
ellenére én csak 2013 decemberében 
tettem sikeres vadászvizsgát. A va-
dásztársaság a 2014. őszi közgyűlé-
sén fogadott tagjai sorába. Ezt kö-
vetően láttam bele igazán a társaság 
mindennapjaiba. 

Mesélnél a társaságról? Mi-
lyen fontosabb tisztségek vannak 
a társaságban?

A társaság jelenleg 34 főt szám-
lál. A legfiatalabb tagunk 24, a leg-
idősebb pedig a 80 éves édesapám, 
ebből is látszik, hogy mennyire 
kortól független ez a hobbi. Tár-
saságunk apróvadas terület, mely 

5300 ha bérelt vadászterülettel ren-
delkezik, amely nagyobb részben 
Doboz, de átnyúlik Békéscsaba és 
Gyula közigazgatási területére is. 
Fő profilunk a fácán előnevelés, 
fácán, valamint őz bérvadásztatás. 
Az előnevelő telepünk egyszerre 
20.000 naposcsibét képes befo-
gadni, ahonnan a 8 hetes fácáno-
kat a sebes-foki és a marói terü-
letünkre visszük ki. Ide várjuk a 
hazai és külföldi bérvadászokat. 
Területünkön jelen van a vaddisz-
nó, mely jelen pillanatban feljö-
vőben van, továbbá váltóvadként 
dámszarvast és nagyritkán egy-egy 
gímszarvast is lehet látni. Sajná-
latunkra nálunk is megjelent az 
aranysakál, melynek az üvölté-
sét sötétedés után hallani lehet. 
A társaság legfontosabb döntés-
hozó szerve a tagok összességéből 
álló közgyűlés. A tagok szavazatai 
alapján lesznek megválasztva az In-
tézőbizottság tagjai, akik feladatu-
kat 5 évig látják el. Intézőbizottság 
tagjai: elnök, titkár, vadászmester, 
gazdasági felelős, természetvédelmi 
felelős. Az intézőbizottság a köz-
gyűlésnek tartozik felelősséggel. 
Ezen kívül még működik ellenőr-
ző- és fegyelmi bizottság.

Hogyan zajlik egy ilyen vá-
lasztás?

A közgyűlés titkos szavazással 
választja meg az Intézőbizottság 
tagjait. A határozatképes közgyű-
lésen a jelen lévő tagok 50%+1fő 
szavazatát kell kiérdemelni.

Milyen érzés volt, amikor 
megtudtad, hogy téged választot-
tak meg társaid?

Nagyon meglepődtem és várat-
lanul ért a jelölés hiszen az egyik 
legújabb tagja vagyok a társaság-
nak. Természetesen jó érzéssel töl-
tött el, amikor a tagság nagy része 

biztatott és felajánlotta segítségét a 
továbbiakban. A szavazáson 26 fő-
ből 25 igen szavazatot kaptam. Ezt 
nagyon megtisztelőnek érzem és 
ezúton is köszönöm mindenkinek 
a bizalmat. 

Milyen változások történtek 
és milyen terveid vannak a va-
dásztársasággal kapcsolatban?

Hirtelen nagy változást a társa-
ság életében nem tervezek, hiszen 
egyelőre még meg kell ismerkedjek 
az új feladatommal. Egy laikus 
számára talán nem tűnik nehéz 
feladatnak, de nagyon sokrétű ta-
pasztalatra, tudásra van szükség a 
napi dolgok intézéséhez. Szükség 
van bizonyos jogi-, gazdasági is-
meretre ebben sok segítséget nyújt 
volt elnökünk Dézsi Ferenc, a szak-
mai feladatok átlátásában pedig 
Váczi Sándor hivatásos vadászunk 
sokéves szakmai tapasztalatára tá-
maszkodhatok. Természetesen a 
többi tagunk segítségére is számít-
hatok. Ezúton is köszönöm szépen 
a segítségüket!

Milyen feladatok, illetve célja-
itok vannak a jövőben?

Jelenleg folyamatban van 
a vadászház felújítása. Ez egy 
többlépcsős feladat, ebből első-
nek a konyha és a mosdó fel-
újítása zajlik. Következő lépés 
a társalgó renoválása, valamint 
a vadhűtő konténer cseréje lesz. 
Közös célunk egy olyan vadászte-
rület fenntartása, ahol összhangban 
van a természet, a vadgazdálkodás 
és a vadászat, valamint a vadászati 
kultúra ápolása és társadalmi elis-
mertetése. 

Gratulálunk az elnökké vá-
lasztásodhoz, további jó munkát 
kívánunk!

Vácziné Urbanecz Annamária

VÁLTOZÁS A KETTŐS-KÖRÖSMENTI VADÁSZTÁRSASÁG ÉLÉN

ifj. Szatmári Ferenc 
a vadásztársaság új elnöke
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„Tisztelt Puju János Képviselő 
Úr!

 A Békéscsabai Lakótelepi Se. 
WTF Taekwondo Szakosztálya ne-
vében szeretném megköszönni se-
gítségét, hogy negyedik alkalommal 
tudtuk megrendezni nyári edzőtá-
borunkat. Idei évben 35 fő, és két 
egyesület táborozhatott Dobozon. 
A rendezvényünknek hamar híre 
ment. Idén Galambos Dániel III. 
dan-os mester vezetésével a „Kick 
better klub” is csatlakozott hozzánk. 
Jövőre, már most több csapat jelezte 
részvételi szándékát. Nagyszerű, hogy 

Doboznak van egy ilyen sportszerető 
képviselője, aki kihasználja a település 
Isten adta lehetőségeit. A barátságos 
emberek, a körös közelsége, a sport-
pálya, Doboz Kastély-parkja, a tör-
ténelmi létesítményei, az alapítványi 
edzőterem mind-mind rendkívül 
vonzó lehetőségeket rejtenek nem 
csak számunkra, hanem szélesebb 
spektrumban gondolkodva is. Biztos 
vagyok benne, hogy egy ilyen képvise-
lői hozzáállás követendő példa mások 
előtt is, hiszen Váci Mihály szavait 
idézve:

„Nem elég a jóra vágyni:

A jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de Tenni, Tenni Kell…!!!”

Külön köszönet Szabó Sándor-
nak és Metz Józsefnek a szállásért és 
sportolási lehetőségért. Köszönet Mik-
lián Mihálynak és Barcsay Attilának, 
továbbá a helyi Labdarúgó egyesü-
let vezetésének, hogy megtarthattuk 
a reggeli erő – állóképesség fejlesztő 
edzéseinket. Köszönet Zsigmond Ká-
roly igazgató Úrnak, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtotta a tornatermüket!

Ígérem a magam és hazai, 
valamint nemzetközi versenyeken 
küzdő tanítványaim nevében, hogy 
Doboz hírnevét tovább visszük és 
jó szívvel ajánljuk a világ bármely 
szegletében, ahol járunk!

Bízunk abban, hogy maradandó 
élményeket tudtunk szerezni a tábo-
rozóknak és bízom abban is, hogy jö-
vőre folytathatjuk ezt a szép rendez-
vénysorozatot!

Baráti üdvözlettel: Szedoglavits 
Alajos III. dan

Békéscsabai Lakótelepi Se. WTF 
Taekwondo Szakosztályának vezető-
edzője 

Magyar WTF Taekwondo Szö-
vetség elnökségi tagja”

KÖSZÖNET A TAEKWONDO TÁBORÉRT

A Taekwondo tábor résztvevői

2017 júliusában lemondott a 
Dobozi Sportegyesület vezetősége. 
Az idei ősztől új időszak nyílik a 
Dobozi SE életében. Tóth Sándort, 
az egyesület új elnökét kérdeztük 
az új vezetőségéről, közeli és távlati 
terveiről.

Mesélnél az egyesületről? 
Milyen fontosabb tisztségek 
vannak az egyesületben?

Mint ahogy a felvezetésben el-
hangzott, 2017. július 31-i hatállyal 
a Dobosi SE korábbi vezetősége 
tisztségéről lemondott, így szük-
ségessé vált az új vezetőség meg-
választása, elsősorban a törvényi 
rendelkezéseknek történő megfe-
lelés szempontjából, másodsorban 
pedig az Egyesület munkameneté-
nek zavartalan működése céljából. 
Az új vezetőség öt főből áll, akiket 
szeretnék név szerint ismertetni:

Az Egyesület elnöki tisztségét 
jómagam töltöm be. Vezetőségi 
tagnak lett megválasztva továbbá 
Köves Pál, Sztojka József, Bondár 
Lajos, valamint Balogh Norbert, 
aki a szakosztály vezetői pozíciót 
tölti be.

Hogyan zajlik egy ilyen vá-
lasztás?

A korábbi vezetőség lemondá-
sát követően egy háromfős Jelölő-
bizottság került megválasztásra. A 
Bizottság az Egyesület tagjai által 
ajánlott személyekről jelölőlistát 
készített, majd a jelöltek személyes 
felkeresését követően, kialakította a 
végleges névsort. A 2017. augusztus 
8. napján megtartott Közgyűlésen 
az Egyesület tagjai titkos szavazás 
keretében adták le voksukat az új 
vezetőségi tagok személyére, mely-
nek eredményeképpen a fentiekben 
elhangzott öt fő került megválasz-

tásra az egyesületi tagok által.
Milyen érzés volt, amikor 

megtudtad, hogy téged választot-
tak meg az elnöki posztra?

Őszintén szólva meglepődve, 
egyben nagy megtiszteltetésként 
éltem meg, hogy az egyesületi 
tagok megszavazták nekem a 
bizalmat. Nem könnyű feladatokkal 
jár az Egyesület vezetése, de 
úgy gondolom, hogy vezetőségi 
társaim és magam nevében is 
bátran mondhatom, hogy együtt 
bármilyen akadályt képesek leszünk 
leküzdeni, mert a motiváció, az 
ifjúsági,- és felnőtt csapat segítése, 
támogatása mindannyiunk célja.

Milyen változások történtek 
azóta az egyesületben?

A Dobozi SE felnőtt férfi fut-
ball csapatába új játékosokat sike-
rült igazolnunk, nevezetesen:

•	 Lukucz Mihályt, a Méh-
keréki SE korábbi csatárát,

•	 Tóth Lászlót, a Sarkadi 
SE korábbi középpályás játékosát,

•	 Kiss Tibort, a Méhkeréki 
SE középpályását,

•	 Sándor Csabát, a Sarkadi 
SE korábbi kapusát, valamint

•	 Bouhaik Boualemet, Né-
metországból csatár posztra.

Az ifjúsági csapat új edző-
vel kezdhette meg a felkészülést a 
megyei bajnokságra, Kiss László 
személyében, aki korábban Doboz 
nagyközségünk futballcsapatát erő-
sítette öt éven keresztül.

Milyen terveid vannak a foci-
csapatokkal kapcsolatban, lesz-
nek e változások?

Terveim között szerepel első-
sorban, hogy mind az ifi,- mind a 
felnőtt futballistáink az új vezető-
ség támogatásával és ösztönzésé-

vel minél sikeresebben szerepeljen 
a megyei bajnokságon. Büszkén 
mondhatom el, hogy a negyedik 
fordulót követően csapatunk a har-
madik helyen áll, és úgy gondolom, 
bár nagyon szépen szerepeltek ed-
dig is a srácok, egy kis erőfeszítéssel 
még előrébb juthatnak.

Mik a közeli és távlati céljaid?
Közeli, és egyben távlati célja-

ink között szerepel többek között 
annak megteremtése, hogy a focis-
ták minél kedvezőbb körülmények 
között tudjanak edzeni, készülni 
a heti megmérettetésekre. Veze-
tőségi társaimmal egyetértésben 
szeretnénk a Bozsik-programot 
újraindítani, mely voltaképpen az 
utánpótlás nevelést foglalja magá-
ba. Szeretnénk, hogy minél több 
gyermeket ösztönözzünk arra a 
szülők segítségével, hogy a sport 
szeretete és egyben fontossága a 
gyermekekben felébredjen. További 
távlati célokról egyelőre nem tudok 
nyilatkozni, hiszen alig egy hónapja 
került a Vezetőség megválasztásra, 
de úgy gondolom, bátran kijelent-
hetem, hogy vezetőségi társaimmal 
együtt arra fogunk törekedni, hogy 
focistáink hétről hétre nagyobb 
számú szurkolói tábor előtt mutat-
hassák meg tudásukat.

Ezúton szeretnék megkérni 
minden dobozi lakost, szurkolót 
arra, hogy lehetőségéhez mérten, 
akár családi program keretében, lá-
togasson ki elsősorban a hazai mér-
kőzésekre, aki teheti, az idegenbeli 
meccsekre is, és szurkoljon velünk 
együtt egy jó hangulatú szurkolói 
tábor keretében focistáinknak.

Gratulálunk és jó munkát kívá-
nunk az új vezetőségnek.

Vácziné Urbanecz Annamária

ÚJ ELNÖKSÉG A DOBOZI SE ÉLÉN

Hetedik alkalommal rendezték 
meg a Székkutasi Regionális Szán-
tóversenyt, ahol ez alkalommal több, 
mint 30 versenyző indult 7 kategó-
riában. A 2-3 és 4-5 fejes ágyekék-
től, a 2-3 és 4-5 fejes váltva forgatós 
ekéken át a hagyományos lovas és a 
veterán traktorokkal történő szán-
tás is szerepelt a programban. Az 
elmúlt évekhez képest újdonság le-
het, hogy az idei évben külön ifjú-
sági kategóriát is rendeztek a fiatal, 
leendő szántómesterek számára. 
A földmunkák és elsősorban a 
szántás fontosságának bemutatása 
érdekében rendezték meg a ver-
senyt.

Dobozról Szilágyi Imre 2 fejes 
váltva forgatós eke kategóriában és 
fia ifj. Szilágyi Imre ifjúsági kategó-
riában indultak.

Szilágyi Imre 2. helyezett 
lett. Imre többször vett már részt 
szántóversenyen, 2012-ben és 
2014-ben is a dobogó legfelső fo-
kán, 2015-ben 3. helyen végzett. 

„A tavaly előttihez képest azt hiszem 
jobban teljesítettem a munkát, de a 
többi a bírókon múlott. A verseny jól 
sikerült, jó idő volt, sokan voltak. Egy 
új kategória is indult, amiben ifjabb 
Szilagyi Imre indult.„ -elmondta 
Szilágyi Imre

A Székkutas külterületén, 
Csicsatéren megrendezett regio-
nális szántóverseny ifjúsági győz-
tese ifj. Szilágyi Imre lett. Imi 19 
éves, és ez volt az első versenye.  
Az ifjúsági kategória győztesétől 
megtudtuk: „Családi gazdaságunk 
van. Apukám ölében én már 3-4 
éves koromban vezettem traktort. Én 
egyébként most érettségiztem, ősztől 
gépésztechnikusi képzésre járok, de 
mellette dolgozom is. A gazdaságban 
képzelem el az életem.”

Ezúton is gratulálunk ezekhez 
a nagyon szép eredményekhez, és 
további sikereket kívánunk! 

Vácziné Urbanecz Annamária

SZÁNTÓVERSENY SZÉKKUTASON

Apa és fia a szántóversenyen

2017. augusztus 20-án ren-
dezték meg Békés-Dánfokon az 
I. Délkeleti Pacalfőző Versenyt, 
melyre Dobozról Kölüs Ferenc is 
benevezett. Feri második helyezett 
lett a pikáns sárgaborsós pacalragu-
jával. Ez alkalomból kértük, hogy 
számoljon be nekünk versenyéről:

„Először is szeretnék bemutat-
kozni Kölüs Ferencnek hívnak, bár 
Dobozon már sokan ismernek. Min-

dig is vonzott a főzés és az új ételek 
kipróbálása. Ezért, amikor alkalmam 
nyílik ilyen lehetőségre szívesen ki-
próbálom főzőtudományomat. Rend-
szeresen indulok a Dobozon rendezett 
versenyeken is. Gondolom, innen jött 
a felkérés Köves Mihály polgármes-
ter úrtól, hogy képviseljem Dobozt 
az I. Délkeleti Pacalfőző Versenyen, 
amit Békés-Dánfokon rendeztek meg 
augusztus 20-án. Délelőtti órák-
ban kezdődött a verseny, mintegy 30 
csapat részvételével, akik a környező 
településekről és a határon túlról is ér-
keztek. A főzés fő témája a pacal. Úgy 
véltem mindenki pacalpörköltet fog 
főzni, ezért tovább gondoltam és egy 
pikáns sárgaborsós pacalragut készí-
tettem, ami nem kis örömömre meg-
hozta a pacalvariációk kategóriában a 
második helyezést. Nagyon köszönöm 
a bizalmat, bíztatást, amivel hozzá-
járulhattam Doboz hírnevének öreg-
bítéséhez. 

Tisztelettel: Kölüs Ferenc (hentes 
Feri)”

Gratulálunk ehhez a nagyon 
szép eredményhez és kívánjuk, 
hogy a továbbiakban is ilyen sike-
resen főzzön!

Vácziné Urbanecz Annamária

KÖLÜS FERENC A PACALFŐZŐ VERSENYEN

Második helyezés  
a Pacalfőző versenyen

Aerobik beiratkozás
Szeptembertől újra indítjuk gyermek és ifjúsági aerobik csoportjainkat!

A beiratkozás időpontja és helye:
2017. szeptember 11-én (hétfőn), 16.30 órakor lesz,

a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében.
A beiratkozáskor egyeztetjük az edzések időpontjait.

Az aerobik edzések lehetséges napjai 
hétfő, kedd, szerda vagy csütörtök.

Szeretnénk azoknak a sportolni vágyóknak is aerobikozási lehetőséget 
biztosítani, akik nem a helyi általános iskola tanulói. 

A megbeszélésre még nem kell aerobik felszerelést hozni!
Az aerobikedzésekre a beiratkozás utolsó határideje:

2017. szeptember 22. (péntek)
Tagdíj: 1.100 Ft/fő/hónap

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a (nem mezőgazdasági 
tevékenységből származó) zöldhulladékot az alábbi időpontokban 

szállítja el társaságunk 2017-ben:
- szeptember 26.

- október 24.
- november 21.

Csak áttetsző zsákban vagy 1 méternél rövidebb kötegben kihelyezett, alkal-
manként maximum negyed köbméter (250 liter) zöldhulladékot 

szállítunk el.
A zöldhulladékot legkésőbb reggel 7 óráig helyezzék ki

 az ingatlanok elé.
Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft.
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Apróhirdetését, hirdetését leadhatja
a Polgármesteri Hivatal
13. számú irodájában.

LAPZÁRTA:  2017. szeptember 29.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések:
Békési Károly és Debreczeni Éva kislánya Alíz
Barna László és Keresztesi Ivett kislánya Andrea Irina
Varga Zsolt és Szabó Enikő kislánya Csenge
Mezei Sándor és Mikola Jennifer kislánya Réka

Házasságkötés:
Isztin Krisztián és Balogh Melinda
Balog Tamás és Megyeri Ilona
Kenyeres Zoltán és Juhász Renáta
Óré Zsolt és Jantyik Ágnes
Kis Károly és Ferkovics Ilona
Kiss Gábor Ferenc és Antal Enikő
Szántó Ákos Áron és Kis Kitti
Szigeti János Márk és Biró Barbara

Halálozás: 
Sebestyén László, Szászkert u. 18.                      (1960.)
Nyul István, Petőfi u. 19.                                    (1946.)
Békési Gáborné, Papholt u. 38.                            (1930.)
Békési Erzsébet, Bercsényi u. 55.                                        (1937.)
Tobai Mihályné, Fokhát u. 6.                           (1920.)
Pukler Sándor, Bercsényi u. 44.                                  (1964.)
Balogh Jánosné, Bercsényi u. 15.                              (1930.)

AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉSE:

2017.  szeptember 21-22. 
(csütörtök-péntek)

Pótbefizetés
október 6. (péntek)

7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
A POLGÁRMESTERI

HIVATAL
B épület 7-8-as számú irodájában.

Kérjük a fizetési napok
pontos betartását!

APRÓHIRDETÉSEK
Görgei düllőben 2400 m2 -es gyümöl-
csöskert nyaralóval eladó! 
Érd.: 06/20 578-4840-es telefonszámon.
Kisméretű bontott tégla eladó! 
Érd.: 06/70 881-9309-es telefonszámon.
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
Doboz Nagy utca 60/a. szám alatt 
családiház eladó! Ár: 12.400.000 Ft 
Tel.: 06/70 634-1083
2 szobás + nappali, fürdőszobás családi-
ház, nagy kerttel eladó! Doboz, Zrínyi u. 
21. szám. Iár: 4.200.000 Ft 
Érd.: Doboz, Zrínyi u. 33. szám alatt, 
illetve a 06/20 564-9897,
06/20 222-3545-ös telefonszámon.
Olcsón eladó egy keveset használt, jó 
állapotban lévő Thermo Classic Carbon 
23. vegyes tüzelésű kazán. 
Tel.: 06/30 410-1801
Fodrászoknak, kozmetikusoknak üz-
lethelység kiadó Doboz, Hunyadi u. 1. 
szám alatt. Érdeklődni a helyszínen, vagy 
a 06/70 233-7864-es telefonszámon.
Építési telek eladó Doboz, Balázs u. 6. 
szám alatt. Érd.: 06/20 362-0514

FÁJÓ SZÍVVEL EMLÉKEZÜNK

Dékány Mihály
halálának 1. évfordulójára

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

Emlékezik: a felesége és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Amíg éltél szerettünk,

amíg élünk nem feledünk.”

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik 
drága halottunk

Sebestyén László

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

felesége Margit, fiai és menyei

MEGEMLÉKEZÉS

„Már több éve elmentetek, Pedig öröm volt élni Veletek
Nekünk fáj örökké a szívünk, Szeretünk és örökké sírunk értetek.” 

Fájó szívvel emlékezünk

Édesanyánk Pap Mihályné
(Gergely Erzsébet)

halálának 27.
Édesapánk Pap Mihály

halálának 
1. évfordulójára

Gyermekeitek, vejetek, unokátok-unoka menyetek és a kis dédi Boglárka

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

Köszönet minden támogatónak!

2017. október 06. (péntek)

ke
rékpáros akció a láthatóság jegyében

DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
1600–2000 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

KÜLTERÜLETI LAKOSOK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT!
1600–1800 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál láthatóságot növelő terméket vehet át,

aki a helyszínen lakcím kártyájával igazolja, hogy külterületen lakik.

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1830 órakor, indulás 1900 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro Pont Áruház parkolójából;
Gyulán az Árpád utca 17.szám alatt lévő Bike Corner Kerékpár Szaküzlet elől;
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;
Mezőhegyesen a Béke park 1. szám alatt lévő ÁMK. épülete elől.

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet kap,
és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 1945 órakor Békéscsabán a
Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723, 30/418-8229
www.police.hu balesetmegelőzés/aktuális rovatában

A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 0900 – 1800 óra közötti időben kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárjának 
világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő szerelők díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

igény esetén a kerékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, a hiányzó küllő prizmákat díjmentesen pótolja.

„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ!”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja első világítását,

ajándékba kapja a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!

SZERVIZEK:
Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér Békéscsaba: BRINGA BOLT Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér 
(Fövenyes utca); SPEEDY Kerékpár Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; KLOKI-BUSZ KFT. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; 
Békéssámson: „GRIFFITHI” Gazdabolt, Szabadság út 123. Csorvás: CS+T Bringa KFT. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi 
utca 16.; Doboz: CS+T Bringa KFT. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Faluhelyi utca 7.; Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., 
Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád 
utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.; Kardoskút: Gál Gumiszerviz, Petőfi  utca 29.; 
Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőhegyes: Műszaki Kereskedés, Templom 
utca 6.; Mezőkovácsháza: EL-HÁ-GÉ Kft. Mozaik Szaki Boltja, Árpád utca 177.; Orosháza: „CANDELLA KFT” Villamossági 
és Kerékpár Szaküzlet, Széchenyi tér 6.; ERDEI Kerékpárbolt, Táncsics utca 9.; Tótkomlós: Farkas Műszaki és Kultúrcikk 
Üzlet, Fő út 10.; Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth 
utca 55.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Pazsa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 60-62.;

Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.

Fájó szívvel 
emlékezünk

Köteles Éva
halálának 

1. évfordulójára

„Amíg éltél  
szerettünk,

amíg élünk nem 
feledünk!”

Szerető családja

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Vári Ádám ügyvéd minden hónap első 

pénteki napján INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart 

a Dobozi Gondozási Központban.

A következő időpontok: 

2017. október 6. 9.00 -12.00 óráig

Szabad időpontok még vannak! Telefon: 06/66 268-171
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Folytatás az 1. oldalról
A polgármester beszéde után 

felkérte Brânduş-Dendyuk Szil-
vesztert, a testvér településünk pol-
gármesterét, hogy ossza meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel. Ozsdola 
első embere beszélt az ünnep és az 
emberi kapcsolatok fontosságáról, 
valamint megköszönte, hogy a do-
boziakkal együtt ünnepelhet.

Az ünnepi beszédek után Szat-
máriné Orodán Rozália gyönyörű 
dalcsokrát hallgathatta meg a kö-
zönség. Azt követően a Szent Ist-
ván szobornál településünk vezetői 
elhelyezték koszorúikat és az emlé-
kezés virágait. 

A Katolikus templomban, ifj. 
Zsigmond Károly és barátai zenés 
programja következett, részletek 
csendültek fel az István a király 
című rockoperából akusztikus 
hangszerelésben. Az előadás na-
gyon szép, felemelő és megható 
volt. Kovács Ildikó és Kukola Juli-
anna gyönyörű hangja, Zsigmond 
Károly átható előadása, Sztojka Ti-
bor és Komlósi György zenélése fe-
lejthetetlen élménnyel gazdagította 
a jelenlévőket. Köszönjük a színvo-
nalas előadást! 

Az ünnepség a Dobozi Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében foly-
tatódott, ahol Doboz Nagyközség 
Önkormányzata címzetes főorvosi 
cím használatára jogosító díszok-
levelet adományozott dr. Forczek 
Gabriella háziorvosnak. 

„Tisztelt Polgármester Úr, Képvi-
selő urak és hölgyek, kedves Vendégek!

Az orvosok arra esküdtek fel, hogy 
életeket mentsenek. Munkájuk kü-
lönleges képességeket igényel, hiszen 
fel kell ismerniük a betegséget, ki kell 
találni rá a megfelelő kezelésimódot, 
még pszichológusnak és jó írnoknak is 
kell lenni, hiszen ma az egészségügyi 
ellátásban sajnos az adminisztráció 

túlzottan nagy szerepet kap. Gyors 
döntéseket kell hozniuk, amelyek 
mindegyike következményekkel jár. 
Ezt a munkát csak felkészült, elhiva-
tott, a szakmájukat szerető emberek 
képesek jól végezni. 

Dr. Forczek Gabriellát 1986. 
október 1-jétől nevezték ki Dobozon 
körzeti orvosnak, majd háziorvosnak. 
1998. április 28-án háziorvostanból 
sikeres szakvizsgát tett. 2006. janu-
ár 1-jétől vállalkozó háziorvosként 
praktizál. 

Egy orvos így fogalmazta meg az 
orvosi hivatást: „Talán egyetlen olyan 
hivatás létezik, ahol a siker melegen 
simogató, megható alakban érkezik, 
hiszen nálunk orvosoknál a sikerél-
mény nem abból áll, hogy megdicsér-
nek egy jól megírt ajánlatért, vagy 
megveregetik a vállad egy sikeres tár-
gyalás után, mert sok pénzt kerestél a 
cég számára. 
Itt a siker az emberek fátyolos, hálá-
san könnyes tekintetéből, szavaiból 
mérhető egyedül. Akiken segítettél és 
akik nem felejtenek el téged soha. 
A siker jó érzés. Meggyógyítani, bol-
doggá tenni másokat, látni a mosolyt 
a beteg arcán, látni örömkönnyeit és 
reményt adni akkor, mikor már talán 
minden elveszett.”

Köszönjük a több évtizedes, tele-
pülésünkön végzett gyógyító munkát. 
Külön köszönöm ezt a dobozi lakosok 
nevében is. 

Köszönöm a családodnak, hogy 
ezen a hosszú időszakon át segítettek 
a munkában, nyugodt hátteret te-
remtve. 

Kívánom, hogy még sok évig jó 
egészségben, legyél dobozi háziorvos, 
kívánok sok sikert, boldog életet a csa-
ládod körében.”- hangzott el Köves 
Mihály polgármester beszédében

A doktornő meghatódva mon-
dott köszönetet a Képviselő-testü-
letnek, a családjának, a munkatársa-

inak és a dobozi lakosoknak.
Az időjárás miatt idén nem a 

Sportpályánál, hanem a Dobozi 
Közösségi Ház és Könyvtár 
nagytermében folytatódtak a prog-
ramok.

Elsőként a Nótaszó-t tekint-
hették meg a jelenlévők, Szatmári 
Jánosné, Balog István és Molnár 
László magyarnóta énekesek, va-
lamint Sztojka László és zenekara 
közreműködésével. Kellemes ki-
kapcsolódást nyújtottak a hallgató-
ságnak. Ezt követte a Dobozi Nép-
dalkör előadása. 

A 2006 tavaszán alakult 
Blues Steel zenekar élő koncertje 
következett, amelynek dobosa 
Kárnyáczki Gábor (Cirok) 
Doboz nagyközség szülötte. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy itt 
üdvözölhettük a dobozi színpadon.

Az aerobik csoport műsorában 
a kicsiktől a nagyokig mindenki 
megmutatta tudását, akiket Sziromi 
Katalin készített fel.

Az est első sztárvendége a ha-
zánkban a latin kultúrát legerőtel-
jesebben képviselő Fiesta zenekar 
volt, akik igazi latin-amerikai han-
gulatot varázsoltak a hallgatóság 
elé.

A hangulatot fokozta Bódi 
Csabi, aki egy fantasztikus előadás-
sal ajándékozta meg a közönséget.

A zenés előadások után a Do-
bozi Néptánccsoport következett, 
majd ifj. Sztojka Tibor a készülő le-
mezéről énekelte el új dalait. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy élőben is 
hallhattuk az új számokat.

Az egész napos rendezvényt 
színvonalas tűzijáték zárta. 

Köszönjük mindenkinek, aki 
valamilyen formában hozzájárult az 
augusztus 20-i ünnepség megszer-
vezéséhez és lebonyolításához. 

Vácziné Urbanecz Annamária

ROMA KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI NAP

A Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 2017. július 30-án 
a települési önkormányzat segítsé-
gével, a dobozi sportpályán Roma 
Kulturális és Gasztronómiai Napot 
rendezett.

A színpadon fellépett a Dobozi 
Népdalkör, Sziromi Katalin Ifjúsági 
Néptáncegyüttese, a Romkelepen 
tánccsoport, Ifj. Sztojka Zoltán, 
Sztojka Dezső zenekara, Ifj. Sztoj-
ka Tibor zenekara, valamint a Fe-
kete Gyémántok hagyományőrző 
együttese. Magyar nótákat éne-
kelt Balogh István és Szatmáriné 
Orodán Rozália. A rendezvény 
fővédnöke, dr. Kovács József or-
szággyűlési képviselő úr és Köves 

Mihály polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket. A vendégeket 
97 kg húsból készült ételek várták 
(babgulyás – Lévai Albert; pörkölt, 
káposzta – Czinanó János; csülök-
pörkölt – Molnárné dr. Tarkovács 
Márta jegyzőasszony). Külön sze-
retném megköszönni Molnárné dr. 
Tarkovács Márta jegyzőasszonynak 
a segítségét és támogatását a ren-
dezvény még színvonalasabb lebo-
nyolításában. 

A rendezvény jó hangulatban 
telt el. A Roma napon kb. 350 fő 
vett részt.

Köszönjük a szervezők munká-
ját és a támogatásokat.

Zsigmond Krisztina

Magyar nótákat énekelt Szatmáriné Orodán Rozália

Köves Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket

Jó hangulatban telt a Roma Nap

A Dobozi Népdalkör a színpadon

SZENT ISTVÁN NAP 2017.

Bódi Csabi előadása

ifj. Zsigmond Károly és barátai 

Fiesta zenekar

Sztojka Tibi a színpadon

Az új kenyér megáldása

Díszoklevelet kapott dr. Forczek Gabriella háziorvos


