5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A szoborpark életre hívását egy a kastélyparkban kidőlt több százéves fa megőrzésének gondolata
adta. 2007 nyarán a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány szanazugi táborában
megrendezésre került két hetes alkotótábor keretében készült el ebből a fából I. Géza király szobra
Ungvári Mihály kötegyáni fafaragó mester keze által. Az elkövetkező években is a dobozi erdőkből
származó fa szolgált alapanyagul az alkotásokhoz. A szoborpark minden évben Államalapításunk
ünnepén bővült egy egy újabb alkotással.
2007 évben I. Géza király szobra
2009 évben Szent István király szobra
2010 évben Árpád fejedelem szobra
2011 évben Szent László király szobra
2012 évben Könyves Kálmán király szobra
2013 évben Károly Róbert király szobra
2007. évben az alkotás egy tervezett szoborpark első darabjaként került a holtág partjára.
I. Géza uralkodásakor Doboz királyi birtok volt, ebből az időből származik az az adományozó
oklevél is, amiben a falut először említik hivatalos dokumentumban. Erdős Norbert országgyűlési
képviselő és Simon István Tamás polgármester leplezte le I. Géza király szobrát a kastélyparkban.
2009. évben Szent István szobra került a szoborparkba. István az első magyar Árpád-házi király. A
keresztény magyar állam alapítója és az első magyar katolikus szent. A magyar és az európai
történelem kiemelkedő jelentőségű alakja. A szobrot Simon István Tamás polgármester leplezte le.
2010 évben Árpád fejedelem szobrát helyezték el a parkban. Árpád szerepe a magyarság életében
vitathatatlan; ő népünk egyik legjelentősebb történelmi alakja, uralma alatt foglalta el a magyar nép
a Kárpát-medencét, s lelt hazára. „A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki
mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és
unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja.” - idézte Simon István Tamás
polgármester Márai Sándor szavait ünnepi beszédében. A szobrot Erdős Norbert országgyűlési
képviselő és Békési Mihály Tibor, Doboz alpolgármestere leplezte le.
2011 évben Szent László király szobra került elhelyezésre a szoborparkba. Árpád-házi László,
magyarok királya nemcsak testi erejével, szálfa termetével tűnt ki kortársai közül, de tudásával,
művészi érzékével és lelki jóságával is. Isten kegyeltje volt. Nevéhez csodák fűződnek és a mondák
végtelen sora. Az ő kívánságára avatták szentté István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt.
Halála után szentté avatták őt magát is. A szobrot Simon István Tamás polgármester és Békési
Mihály Tibor alpolgármester leplezte le és adta át.
2012 nyarán a Könyves Kálmánt ábrázoló alkotással bővült a szoborpark. Könyves Kálmán, aki
püspök volt királlyá koronázásig, korának egyik legműveltebb és legfelvilágosodottabb uralkodója
lett. Nem véletlenül kapta jelzőként a „Könyves” előnevet. Törvényei és rendelkezései a tökéletes
jogalkotás mintaképei voltak, igazságos törvényeivel enyhített a nép terhein. Könyves Kálmánt
méltán sorolják legnagyobb királyaink közé, hisz uralkodásának tizenkilenc éve alatt kitartó, szívós
munkával egy nagyhatalmú, nagytekintélyű és békében élő országot formált.

2013 nyarán ligetünk szoborparkja a Károly Róbertet ábrázoló alkotással bővült. Ő volt a magyar
Anjou-ház alapítója. Nyugati és északi politikájával igyekezett olyan szövetségi rendszert
kialakítani, ami ellensúlyozza a Német-római Császárság nagyhatalmi helyzetét, valamint
gazdaságilag is kedvezőbb helyzetbe hozza Magyarországot. A szobrot Békés Mihály Tibor
alpolgármester és Simon István Tamás polgármester leplezett le.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A szoborpark helyi értéktárba történő felvétele településünk története és művészeti szempontjából
indokolt. Ungvári Mihály fafaragványai egyedi képet adnak a ligetnek. A „királyi és fejedelmi”
szoborparkkal tisztelgünk településünk- és hazánk történelme előtt. A szoborpark Doboz turisztikai
látványossága.

