5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
2004. január 30-án a Doboz Jövőjéért Egyesület tagjai megrendezték az első helytörténeti
vetélkedőt a magyar kultúra napja alkalmából. A szervezők bíztak benne, hogy sokakat
érdekel a település múltja. Nagy előkészületet igényelt egy ilyen vetélkedő megszervezése
nagy lendülettel vetették bele magukat a szervezők, hogy minél érdekesebb, színesebb legyen
a verseny. Szerettek volna egy témát kiválasztani és kiemelni a helyi értékek közül hisz a
falunknak több kincse is van. Mivel falunkat hajdanán tölgyerdő ölelte körül őseink pedig
ebben a rengetegben makkoltatták a királyi kondát szerettünk volna ennek valamilyen módon
megemlékezni legalább egy napra így a téma adott volt. Hat feladatot sikerült összehozni,
amik nem voltak könnyűek igen, csak gondolkodni kellett rajtuk. A település első
helytörténeti vetélkedőjén kellemes meglepetés érte a szervezőket, mert nagy volt a részvételi
arány, 11 csapat nevezett a versenyre. Több helyi szervezet, egyesület, és természetesen baráti
körök is neveztek. A rendezvényt a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár nagy termében
szervezték meg mivel elég magasnak bizonyult a részvételi arány és a játékoknak hely kellett
a játékokhoz. Az első feladatban közösségünk nevezetesebb épületeit kellett felismerni
fényképről, minél kevesebb részlet segítségével. Ezt követően Doboz térképét kellett kirakni
kapott darabokból. Ezek után dobozi népdalokat kellett felismerni Bartók Béla gyűjtéséből. A
negyedik feladvány honismereti totó volt, nagyon jól sikerült a csapatok sok mindenre helyes
választ adtak. Ötödik feladatként a most mutasd meg játék következett, ha figyelembe
vesszük, hogy a csapatok nem tudták előre a feladatokat fergeteges volt. Mindenki maximális
pontszámot kapott. Mint ahogy az elején említettem, a téma az erdő és a makkoltatás volt így
az utolsó feladat is erről szólt. Nagy nehézségek árán időt és energiát nem sajnálva, szívós
lobbi munkával sikerült egy zsák makkot szereznünk. A sertés csemegét a terembe szétszórva
ezt kellett a mai kis kondásainknak összegyűjteniük. Amíg a szervezők összesítették a
pontszámokat a csapatok és a szurkolók megtekinthették egy egyedülálló légi felvételt
Dobozról. Nagyon szoros verseny volt és több csapat is kiemelkedő pontszámot ért el öröm
volt látni, hogy a helyi emberek ennyire szívükön hordják a hagyományainkat. A csapatok
oklevéllel és emléklappal térhettek haza. A vetélkedő szervezésében és lebonyolításában részt
vettek: Hídvégi Julianna, Zsigmond Károly, Czinanó Sándorné, Kiss János, Debreczeni Ilona,
Simon István Tamás, Simonyi Vilmos.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
2003 őszén majdnem ugyanez a maroknyi csapat létrehozta a Doboz Jövőjéért Egyesületet,
melynek céljait nyolc pontban fogalmaztuk meg. Elsőként alapvető értékeink (család, szeretet,
összetartozás, barátság, boldogság, becsület, békesség, igazság, szabadság, hit, egymás iránti
tisztelet, felelősség) megőrzését és erősítését tűztük ki célul, a többi szinte mind ebből
következik. A generációk közötti kapcsolatok erősítése, környezetünk megóvása, látókörünk
szélesítése, valamint helytörténeti ismeretbővítés. Az alapszabályban, már a célok
meghatározásakor konkrétan megfogalmaztuk, hogy ezt vetélkedők szervezésével
szándékozunk megvalósítani. Évről évre sokakat megmozgat ez a vetélkedő a Magyar Kultúra
Napján,és egyre népszerűbb.

