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FOTÓKÖNYVE

A HUNG-2018 PÁLYÁ ZAT KERETÉBEN MEGSZÜLETŐ PRO JEKTELEM

a nagy múltú dombrádi sportegyesület fotókönyve

" A sport megtanít becsületesen győzni,
vagy emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít. "

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történelmi, kulturális, néprajzi, tudományos és
természeti, sőt, mint a XX. század legelejére visszavezethető Dombrád Sportegyesület
is ékesen igazolja, sporttörténeti kincsekben igen gazdag városa Dombrád. A település a
jelen pályázatot is koordináló történész, Kocsi Erika ösztönzésére 2015-ben létrehozta
a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz
a hungarikum törvény alapján Települési Értéktárát, amely számtalan kategóriában
dicsekedhet azonosításra, a törvényi szempontrendszer szerinti dokumentálásra, valamint
értéktári besorolásra alkalmas és már besorolt helyi értékkel. A Dombrád Sportegyesület
helyi értékké nyilvánításával az addig és sok településen még ma is üres „Sport” kategória
is egy nagy múltú, különleges nemzeti értékkel gazdagodott.
A szabolcsi sport életében meghatározó futball klub múlt század elejére igazoltan
visszanyúló története okán valódi kortükör. A még élő, igen idős tagjainak adatközlése,
valamint a náluk fellelhető anyagok, feljegyzések, fotók, dokumentumok igazán
felbecsülhetetlen értékű történelmi források, amelyek elvesznek ezen idős emberek
halálával. Épp ezért merült fel az értékmentő aktív szándék, melynek tökéletes keretet
és támogatást adott a nemzeti értékjelleg miatti pályázati lehetőségrendszer biztosító
HUNG-2018 pályázat. Az értékmentő törekvés ötlete már a nemzeti értékké nyilvánítást
kérő javaslattételi tanulmány összeállításakor felmerült. Ekkor derült ki ugyanis, hogy
a Dombrádi Sportklub (XX. századi névváltozatban Dombrádi Sport Club)addig
közismert 1940-es alapításától régebbi adat is van a keletkezésre vonatkozóan, mégpedig
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egy 1924-es dátum. Ez indította el a történészi oknyomozást, mely a már igen alapos
dokumentációval elkészülő, nemzeti értékké nyilvánítást kérő javaslattételi tanulmány
összeállításakor is jelen volt. S már akkor felmerült az ötlet, hogy nagyon érdemes volna
ezeket a sérülékeny, magánszemélyeknél, helyi adatközlőknél, vagy családjuknál kint
lévő, illetve levéltári forrásiokból csak igen hosszas kutatás során fellelhető anyagokat
összegyűjteni, rendszerezni, – s nemzeti érték elven – egy igényes, időtálló formátumban
az utókor számára rögzítve mind nyomtatott, mind a modern kor olvasási-tájékozódási
szokásihoz igazodó digitális formában megőrizni.
A Dombrád Sportegyesület vezetése, Tóth János elnök, Király Norbert alelnök és a
pályázatot koordináló, s a szakmai munkát elvégző Kocsi Erika történész szerint ugyanis
a valódi értékmentő magatartás ilyen cselekedetekben ragyog fel igazán. Rengeteg
kordokumentum jellegű fénykép, emlék, adat, információ gyűlt össze közel 100 év alatt a
nagy múltú sportegyesület számos generációjának családi archívumában, emléktárában,
s bizony egy-egy fénykép sokszor többet mond ezer szónál is. Egy élet munkája is kevés
volna ahhoz, hogy ennek a majdcsaknem 100 évnek az anyagát rendszerezze és feldolgozva
arcíválja a múltat a jelenben a jövő számára megőrző nemzeti értékmentő szándék, mely
a pályázókat jellemzi. Ezért döntöttek úgy, hogy egy különleges, múltba hatoló, s annak
pillanatai a jelenen át a jövő generációinak átmentő nyomtatott és digitális módon is
elérhető FOTÓKÖNYVET hoznak létre a HUNG-2018 sikeres pályázat keretein
belül helyi, még élő kortanúk, adatközlők, hajdani klubtagok és családtagjaik emlékező
segítségével. S mindezt a fiatal generációk számára is értéket és érdeklődést kiváltani
kívánó módon…
Sok munka, türelem, idő, elhivatottság, többkörös adatgyűjtés és valódi értékmentő hajlam
szükségeltetett e „nemzeti érték elvű fotókönyv” autentikus megszületéséhez. Érezhető,
kitapintható volt a fényképeken látott személyek, pillanatok közös felidézése során az
elmúlt század „közösségteremtő és máig ható élményerejű dombrádi futballvilágának”
szelleme. A nevekre már nem mindenki emlékezett pontosan, volt, hogy az egyik adatközlő
a vezetéknévre emlékezett, a másik a becenévre, a keresztnév néhol így is lemaradt, no
de a focistákat a vezetéknevükön, becenevükön, népszerű ragadványnevükön emlegették
akkoriban. A lényeg, a sport és a csapatjáték szelleme, érték-és máig ható élmény ereje
mégis érzékletesen átélhető és reményeim szerint átadható volt így is.
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Külön köszönet illeti meg az adatszolgáltatás és információközlés tekintetében a múlt
század DSE életének felidézésben segítő, bámulatosan friss memóriájú hajdani tagokat:
– Ágoston Lászlót,
– Pálúr Bélát,
– Vincze Gábort,
– Gombos Attila Jánost,
– Takács Lászlót a sok értékes fotóért.
– Köszönöm az adatközlőkkel történő beszélgetést megszervező Király Norbertnek,
a DSE alelnökének a segítő munkáját, és Tóth János elnöknek a pályázat
megvalósítását lehetővé tévő nyitottságát a nemzeti értékmentés irányában.
A kutatási-adatgyűjtési anyag ugyan a legjobb és a lehetőségekhez képest legnagyobb
teljességre törekvő igényesség szándékával és módszerével készült el, mégsem teljes kör,
hiszen többszöri adatgyűjtő interjú és tanulmányút ellenére sem lehet teljes precizitással
feltárni a múltnak ezt a szegmensét, hiszen az mindenképpen egy nagyobb lélegzetű
munka témája lehetne. Élmény-érték-emlék-és hangulatszeleteket viszont, úgy véljük,
sikerült visszaidézni a múlt századi dombrádi foci világából, s ez a lényeg. Az érzés, a
hangulat, s az a különös, megfogalmazhatatlan emlékszelet, ami különös csillogást és
hajdani fiatalságukat idéző mosolyt csal valamennyi visszaemlékezőnk arcára,
Reméljük, valódi érték-és élmény alapú kortükörként kezelik majd a kedves, értéktisztelő
Olvasók e munkát! Forgassák olyan szeretettel ezt az összeállítást, mint amilyen gondos
értékmentéssel fordultunk mi is a múltnak ehhez, a dombrádiak számára mindenképp
különleges értékes, „nemzeti érték” szeletéhez.


Kocsi Erika
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1 973-ból származó bérlet
Pálúr Béla magánarchívumából.

Ágoston László adatközlőnk
tagkönyve az 1970-es évekből.
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A dombrádi focicsapat az 1950-es évek elején. Álló sor balról jobbra: Pataki, Veress, Harsányi,
Ágoston, Zupku, Balla. Guggolnak: Nehéz, Szántó, Banga, Pálur, Bancsai.


Forrás: Ágoston László magánarchívuma.
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A képen látható futballisták felső sorban
balról nézve: Pataki, Berencsi Gusztáv,
Veress Sándor, Harsányi József (kapus), Balla Ferenc, Markó Ágoson.
Alsó sor: Pálúr Tibor, Lukács, Nehéz István, Ágoston János, Szántó Imre.
Ez a felvétel még a régi (malom melletti) futballpályán, egy homokdombokkal
ölelt "katlanban" készült. Akkoriban a
legtöbb játékvezető, partjelző vasúti
kalauz volt, akik a (pályamesteri iroda
+ szolgálati lakás) mai vasúti múzeum,
mozi felőli végén, a kalauzlaktanyában
voltak elszállásolva. Akkoriban Dombrád “verhetetlen” volt minden hazai
meccsén!
Szöveg: Pálur Géza és dr. Harsányi József.
A neveket Ágoston László szíves adatközlése
alapján írtuk be.
Forrás: Rácz Ernőné fotója.

A fényképen látható személyek: Csémi edző bal oldalt,
majd felső sor balról: Zupku
János, Berencsi Menyhért,
Nyakó Sándor, Ágoston János,
Pálúr Géza, Pálúr Tibor, Ágoston László, Szántó László.
Alsó sor balról: Harsányi József, Macsuga Ferenc, Banga
András, Révész Kálmán, aki a
csapat legidősebb játékosa
volt.
A fotó 1962-ben a régi pályán
készült. A régmúltból a mának és a jövőnek megőrzött
fényképen látható személyek
megnevezésében
Ágoston
László nyújtott segítséget a
fotókönyvet összeállítóknak.
Forrás: Magánarchívum.
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A rendkívül értékes sporttörténeti dokumentum Ágoston László tulajdona, s
különleges értékét az adja, hogy a hajdani helyi klasszis felsorolja rajta mindazokat, akikkel egész pályafutása során,
azaz 1956-1981-ig együtt focizott.
Ágoston László elmondása szerint egy
sportbaleset során bekövetkező kartörése után hagyta abba az aktív játékot
az 1980-as évek elején, egy szép pályafutást maga mögött hagyva. „Az OTP-sként” emlegetett Ágoston László a futball mellett a helyi OTP-ben dolgozott
le egy becsületes, köztiszteletben álló
életet, s még ma is rendkívüli szellemi
frissességgel ejt ámulatba mindenkit, s
jelen fotókönyv összeállításában is nagyon sokat és készségesen segített az
összeállító Kocsi Erika kisvárdai születésű történésznek. A 2 személyt 2 érdekes
momentum is összeköti. A pályázatot
megnyerő és koordináló történész Tiszakanyáron született édesapja, Kocsi
Géza-aki a térségi meccsek rendszeres
látogatója volt, s személyesen is ismerték egymást a focistákkal- ugyanabban
az évben,1941-ben született, mint Ágoston László. A másik érdekes közös pont
pedig, hogy Ágoston László és Kocsi Erika mindketten ugyanabban a neves gimnázumban, azaz a kisvárdai Bessenyei
György Gimnáziumban érettségiztek.

Az ugyancsak nagyon értékes sporttörténeti dokumentum szintén Ágoston
László hagyatékából származik, s rajta
azokat a pályákat sorolja fel, ahol futballozott pályafutása során.
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A 2012-13-as szezon „bajnok csapatáról” megszülető feljegyzés.
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Forrás: Magánarchívum.
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Egy múlt századi belépőjegy.

Forrás: Magánarchívum.

Mindhárom fotó Ágoston László
hagyatékából származik, akinek
magyarázata alapján az alsó 2 fotó
még biztosan a régi pályán készült,
hiszen az új pálya 1962 tavaszán
nyílt meg. Erre azért emlékszik
ilyen pontosan, mert 1962-ben szerelt le a katonaságból, és már a régi
pályára nem is ment vissza.
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A fényképek szintén Ágoston László hagyatékából származnak, s a hozzájuk kapcsolódó információkkal szintén
ő segítette az összeállítás beszövegezését. A bal felső fotón ő maga látható még katonai időszakában. A DSE briliáns memóriájú hajdani klasszisa még arra is pontosan
emlékszik, hogy egészen pontosan 27 hónap,s 12 napig
volt a katona a főváros budai oldalán lévő Abaligeten. A
felső, jobb oldali fotó pedig még a régi pályán készült.
Az 1980-as évekből származó cikkből kiemelt fotón (nem
egyértelmű az évszám, mert 2 eltérő évszám szerepel a
cikkekben-1980 és 1986- nyilván tévesen) balról jobbra
haladó sorrendben nézve Pálúr Tibor, Ágoston László és
Berencsi Géza láthatók.
Forrás: Magánarchívum
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A fotók az 1960-70-es évekből származnak. Ágoston László elmondása alapján a felső 2 fénykép
az 1962-es időszakból származó katonai futballcsapatokat ábrázol. A középső 2 fotó viszont már a
dombrádiakat mutatja be. Az alsó 2 fénykép közül a bal oldali egy vendéglátott szlovák csapat és a
dombrádiak közös képe, míg a jobb oldalin szintén a „mieink” láthatók.
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Szintén Ágoston László adatközlésére támaszkodik a képaláírás. A felső fotón látható focisták a felső sorban balról nézve: Kocsis Feri,
Révész Karcsi, Kovács Berti, Kovács Zoli, Soós
Béla, Szerdi István és Vincze Gábor edző.
Alsó sor balról: Tóth József, Harsányi Imre (+),
Ágoston László, Mátyus Zoltán, Rácz Sándor,
Kocsis László.

Újabb köszönet illeti a fényképek pontos
beszövegezésében segítő Ágoston Lászlót. A felső képen látható focistákról még a
régi dombrádi focipályán készült ez a fotó,
amelyen balról jobbra nézve a következő
focistákat láthatjuk: Berencsi Menyus, Pálúr Géza, Pálúr Tivadar, Nyakó Sándor, Balla Ferenc, Veres Emil, Vajda Géza, Ágoston
László, Szántó Imre, Lukács László.
Az alsó fotón a felső sorban állókat ezúttal jobbról indulva nevezzük meg: Vincze
Gábor edző, Gombos, Ágoston, Katona
József, Illés László, Berencsi Zoltán, ifj
Berencsi László, balra mellette édesapja,
id. Berencsi László.
Az alsó sorban balról nézve a következő focistákat láthatjuk: Balla László(+), Berencsi Gyuszi, Szilágyi Béla (kapus), Hornyák
Gyuszi.
Forrás: Magánarchívum
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Az alábbi fotó pedig a meccsek után jó
hangulatba bepillantást nyújtó élményfotó
egy vendégül látott szlovák csapattal való
közös kikapcsolódásról, hisz a múlt századi
foci erről is szólt: a közös játék öröme mellett a közös és máig felejthetetlen, meccs
utáni pillanatokról.
Forrás: Magánarchívum
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A hajdani újságcikk rendszerezése magáért
beszél. Ágoston László annyit tett még hozzá
ehhez a képhez egyik adatközlése alkalmával,
hogy említésre méltó, hogy a jobb alsó sarokban látható, közeli tiszakanyári csapat ellen
még kupamérkőzést is játszottak hajdan.
Forrás: Magánarchívum

A Dombrád SE egykori képének pontos névsora szintén Ágoston Lászlótól származik, ami
alapján a felső sorban balról nézve a következő
személyeket láthatjuk: Mátyás László, Ágoston
László, Szabó László, Szántó Sándor („Balos”),
Mátyás Zoltán (+), Balla Zoltán, Takács László.
Az alsó sorban pedig szintén balról nézve a következő személyeket láthatjuk: Tóth József,
Kelemen („Egérke”), Pálúr, Séra Csaba („Satu”),
Baglyos László, Sándor László („Kokár”).
Forrás: Magánarchívum
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A fényképen látható személyek megnevezésében ugyancsak Ágoston László volt a segítségünkre.
A felső, álló sorban látható személyek balról nézve: Vincze Gábor edző, Budaházi József, Pellei
Zoltán, Baglyos László, Szerdi Zoltán, Tamás Attila, Szántó László („Domi”).
Az alsó sort balról nézve a következő hajdani focistákat láthatjuk: Mátyás Zoltán (+), Oszlánszki
Attila, Pellei Ferenc, Harsányi Imre, Kocsis Ferenc, Kocsis László, Révész András. (A fel nem ismerhető focisták azonosításában Vincze Gabi bácsi segített volna nekünk, de betegsége miatt ez
a feladat talán egy következő munka témája és feladata lehet majd.
Forrás: Magánarchívum

Forrás: Dombrádi Híradó 2007.
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A fényképen látható focisták balról nézve: Szántó László (a tanár), Pálúr Tibor, Lukács László Dombrád, Vajda Géza , Nyakó Sándor, Molnár Zoltán (kapus), Ágoston László OTP-s, Berencsi
Menyhért, Pálúr Géza és Szántó Imre.
Forrás: Magánarchívum.
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Berencsi Menyhért sportigazolványa 1927.11.17.
– Zoltán Berencsi társaságában.
Forrás: Berencsi Zoltán magánarchívuma.

...és a Dombrádi Traktor 1957-ben felvette a
Dombrádi Hunyadi egyesület nevét. A fotó Berencsi Zoltán magánarchívumából származik.
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A dombrádi futballcsapat az 1960-as években.
A fényképen a következő személyek láthatók a felső sorral kezdve, balról nézve: Tóth Gyula, Pálúr Géza, Szilágyi Béla, Illés László, Ágoston József, Vajda Géza, Harsányi Gyula,
Ignéczi Imre (érdekesség, hogy mögötte a felesége szorítja a kezét), Vincze Gábor, Berencsi László.
középső sor balról:Zupku János,Ágoston László („OTP-s”),Berencsi Géza (DAI)
alsó sor:Berencsi Gusztáv,Molnár Zoltán,Tutor István.
Forrás: Magánarchívum
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A régi klasszis, jelen fotókönyv képaláírásainak pontosságában rengeteget segítő adatközlőnk, Ágoston László 1961 március 11-én, még
a honvédségi futballcsapatban. Érdekesség, hogy a hajdani klasszis
beceneve „Mami” volt.


Forrás: Magánarchívum.

A fotó az 1980-as évek 2. felében készült már az új pályán, ahol Ágoston
László elmondása szerint már, mint
néző volt jelen.
Forrás: Ágoston László magánarchívuma.

Kovács Attila fotóját Gombos Attila János segített névsor vonatkozásában pontosítani az összeállítás során.
A felső sorban látható személyek balról nézve: Budaházi József,
Szántó Ferenc, Siska Géza, Szendrei Attila („Gujdár”), Gonda Zoltán,
Tamás Bertalan, Kovács Attila, (nem beazonosított személy), Takács
László.
Az alsó sorban látható focisták balról nézve: Hajnal, Almási Ferenc,
Széplaki László, és a többi focista beazonosítása sajnos adatközlők
segítségével sem sikerült, talán ez is egy következő munka szép témája lehet majd a jövőben a múltat idéző értékmentés jegyében.
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Foci a ‚78-80-as években.
Álló sor: balról: Kocsis Feri, Révész Karcsi, Kovács Berti, Kocsis Zoli, Sós Béla, Szerdi István,
Vincze Gábor.
Guggoló sor: balról: Tóth József, Harsányi Imre, Ágoston László (OTP), Mátyás Zoltán, Rácz Sándor , Kocsis Laci. 
Forrás: Lábiscsák János fotója.
Focisták Dombrádon szintén a
'78-80-as években János Lábiscsák János fotóján. A névsor
ellenőrzésében Ágoston László
volt segítségünkre.
Álló sor balról nézve: Vincze Gábor Pellei Zoltán,Szabó László ,
Szerdi István Rácz Sanyi Mátyás
Zoli
Alsó sor balról nézve: Koczák,
Ágoston László otp-s Baglyos
Laci Pálur Andor, Tóth József,
Sándor László kapus Szántó
Sanyi – Pellei Zoltán, Ágoston
László („Otp-s”), Ágoston László
Balla Mária, Szerdi István, Baglyos Laci, Sándor Rácz, Pálur Attila, MÁTYÁS ZOLI és Tóth József
társaságában.
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Forrás: Magánarchívum

a nagy múltú dombrádi sportegyesület fotókönyve

Ugyancsak Lábiscsák János fotója örökíti meg számunkra a múlt századi pillanatot.
Álló sor balról: Mátyás LACI, Ágoston László („OTP-s”), Szabó LACI SZÁNTÓ Sanyi, Mátyás Zoli,
BALLA Zoli Takács Laci guggolnak balról. Tóth József Kelemen Jani, Pálúr Attila , Séra Csaba,
Baglyos Laci Sándor Laci („Kokár”).


Forrás: Magánarchívum.

Foci '78-80 János Lábiscsák
fotója alapján. A képen szereplő focisták megnevezésében
nyújtott segítségért köszönet
illeti Gombos Attila Jánost.
A képen látható focisták a felső sort nézve balról haladóan:
Gonda István, Ágoston László, Gál Sándor, Juhász László,
Gombos Attila János.
Az alsó sor focistáinak sora
balról tekintve a képre: Serflek
László, Petneházi Sándor, Balla
László, Berencsi József, Szabó
Zoltán, Harsányi Imre.
Forrás: Magánarchívum
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a sport, mint nemzeti érték

A szintén Lábiscsák Jánostól származó fotók
az 1978-80-as évek dombrádi focija kapcsán
a következő futballistákat ábrázolják Gombos
Attila János segítő adatközlése alapján kezdve a felső sorral balról haladóan: Gonda István,
Juhász László, Gál Sándor, Harsányi Imre, Pellei Ferenc („Faragó”).
A balról haladóan áttekintett alsó sor focistái:
Berencsi József, Balla László, Petneházi Sándor, Szabó Zoltán, Serflek László, s elől a kapus
Ignéczi László.


Forrás: Magánarchívum.

Az 1978-80-as időszakból kiemelt fotón látható
két helyi klasszis balról nézve: Mátyás Zoltán (+)
(Matyi), Ágoston László („Mami” vagy „OTP-s”).
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Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

a nagy múltú dombrádi sportegyesület fotókönyve
Az ugyanebből az időszakból származó fotón újból a remek futballista, „kiváló emberfogóként, jó fejelőként” elismert Ágoston Lászlót
láthatjuk.
 Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.
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a sport, mint nemzeti érték

Az 1978-80-as évek dombrádi focijának két ismert szereplője balról nézve: Takács
László és Balla Zoltán.
Forrás:
Lábiscsák János
magánarchívuma
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Ugyanezen időszak népszerű dombrádi focistája
Baglyos László.
Forrás:
Lábiscsák János
magánarchívuma
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E korszak újabb fotóján balról nézve Baglyos Lászlót,
Szántó Sándort és Tóth Józsefet láthatjuk.
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Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

a nagy múltú dombrádi sportegyesület fotókönyve

Az akció közben elkapott fényképen Mátyás
Zoltán (+) („Matyi”) halad a labdával, mögötte,
játékostársa, Balla Zoltán látható a dombrádi
csapatból.

Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

Az 1978-80-as időszak jól elkapott pillanatképén Rácz Sándor „rúgja a bőrt”.


Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

A dinamikus felvételen látható és
felismerhető dombrádi focisták
ugyanebből a korszakból: a 2 ellenfél közt leszerelést végző Pálúr Andor, hátul közelebb Ágoston László,
s távolabb Szabó László láthatók.
Segítségünkre volt a szereplők azonosításában Ágoston László.
 Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.
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A szintén izgalmas pillanatképen a labdával
Pálúr Attilát láthatjuk, mögötte az anarcsi
„Koczák” figyel a másik irányba, s leghátul pedig Sándor László („Kokár”) fut a játék fókusztere felé. A nevek pontosításában Gombos Attila János volt a segítségünkre.

Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.
A Facebook oldalon olvasható egyik komment
érdekes és megörökítésre méltó vélemény:
Ágoston Zoltán: „Igen! Jó csapatunk volt akkor
is. Akkor volt a Nyírbátorral a balhénk is: csak
úgy, hogy kaptak egy lesgólt. Harsányi Zolit lerúgták, de a bíró nem a bátori játékost állította ki, hanem a mijátékosunkat. Nekünk meg,
szurkolóknak ez nemtetszett, többen meg
akarták verni a bírót, megis érdemelte volna,
így Bátor nyert, nagynehezen …”
Séra Csaba István látható a hihetetlen jól, épp a
labda elrúgása után elkapott pillanatfelvételen.


A szőke Mátyás Laci látható az akció közben
elkapott, értékes pillanatképen.
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Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma

a nagy múltú dombrádi sportegyesület fotókönyve

Takács Lászlót láthatjuk támadás közben a képen.


Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

Sándor Lászlót, azaz „Kokárt” örökítette meg ez a
remek kép épp labdára
várva.
Forrás:
Lábiscsák János
magánarchívuma.

A dombrádiak piros mezében Tóth Józsi látható
akció közben.
Forrás:
Lábiscsák János
magánarchívuma.
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Baglyos Laci („Kokár”) látható
a lendületet megörökítő fotón.
Forrás:
Lábiscsák János
magánarchívuma.

A fényképen a fókuszpontban látható Séra Csaba Istvántól balra távolódó tekintetű átnézéssel
még „Kokár” és leghátul Pálúr Attila ismerhető fel a dombrádi csapatból.

Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.
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Gombos Attila János adatközlése szerint a fényképen középen Pálúr Attila látható, tőle jobbra
(nekünk szemből balra) oldalról „Kokár” és mögötte Ágoston László látható, szemből jobbra szélen
pedig Szabó László ismerhető fel. 
Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.

A kapura lövő játékost sajnos nem tudtuk pontosan beazonosítani, de tőle balra Mátyás Zoli egyértelműen felismerhető. 
Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.
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Gombos Attila János tájékoztatásából tudjuk, hogy a bedobó játékos neve Petneházi Sándor volt,
akit egy korabeli argentín focistához való hasonlósága alapján neveztek („Kempec”-nek), a mögötte
lévő csapattársa pedig Szabó Zoltán volt.
Forrás: Lábiscsák János magánarchívuma.
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Régi dombrádi focisták egy része Csehszlovákiai túrájukon. Szomorú, hogy a képen látható focisták közül Kocsis Laci (+) és Révész Sanyi (+) már elhunytak.


Forrás: Hajnal József magánarchívuma.
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Somfalvi István egykori dombrádi labdarúgú levelének megcímzett borítékja, mely már „Dombrádi Sport Egyesületet” említ, ami
igazolja, hogy a Levente-mozgalom által az 1920-as években szerveződő helyi sportélet, labdarúgás szervezett keretei a most köztudatban élő 1940-es dátumnál korábbi időszakra nyúlnak vissza,
egészen az 1930-as évekre, a levél is 1937-ből való, de már egy működő múltra enged következtetni. Pálúr Béla hagyatékából
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A Dombrád SE immár a XXI. században. A fényképen látható focisták: Tóth János, Király Norbert , Csáki Menyhért Péter, Gombos Balázs, Hajnal József, Labbanc László, Baglyos László, Lukács Zsolt, Hanuder István, Ágoston Gábor, Gombos Attila , Csáki István és Tóth Tamás.

Dombrád SE 2013. A bajnok csapatkép magáért beszél. A múlt századi sikertörtének e századi megismétlését hozták be a fiúk ezzel a győzelemmel a jelenbe.



Forrás: Magánarchívum
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Kedves Olvasóink!
Köszönjük, hogy figyelmükkel megtisztelték ezt a kiadványt,
amely a múltba hatoló gondos értékmentés szándékéval
készült. Egy kép sokszor bizony többet mond ezer szónál,
s a múlt pillanatai így sokak számára kellemes emlékként
elevenedhetnek fel. Azok számára mindenképp, akik aktív
részesei, átélői vagy szurkolói voltak a régi idők dombrádi
focijának. Megható volt látnom, hogy az interjúk során
adatközlőim, - a múlt századi dombrádi foci hajdani nagyjai
- milyen bámulatos memóriával, s szinte a múlt minden
percét és másodpercét elevenen őrző lélekkel, sokszor
könnyes szemmel, meghatottan és szeretettel beszéltek
életük, fiatalságuk meghatározó időszakáról. Különösen
örülök annak, hogy immár 6. éve aktívan és elhivatottan
foglalkozva a magyar nemzeti értékmentés világával,
„szűkebb pátriám”, a szép Szabolcs értékgazdag világának
feltárásával és megmutatásával is aktívan gazdagíthatom
a magyar nemzeti értékmentés szép folyamatát. Nemzeti
értékeinkkel a magyarság szép arcának, különleges, 8
értékkategórián belüli kincseinek, identitásunk szűkebb vagy
tágabb közösségeink számára fontos „értékfoglalatainak”
megmutatása a cél. S örülök, hogy jelen kutató, adatgyűjtő
és dokumentáló munkám során az országos szinten is kevés
értéket tartalmazó „Sport” értékkategóriát is erősíthetem.
Külön öröm számomra, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor Király
Norbert alelnöknek felvetettem a nemzeti értékké nyilvánítás
lehetőségét, tájékoztatva őt a nemzeti értékpiramis lényegéről,
nyitott, befogadókészfiatalemberre találtam személyében. Ő
és Tóth János elnök a mai, fiatal generáció azon képviselői
közé tartoznak, akik tisztelettel viszonyulnak az idős, hajdani
dombrádi focistákhoz, és valóban becsülik a múlt értékeit.
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A fotókönyv elkészítése során az a határozottá csiszolódó
meggyőződés erősödött meg bennem, hogy érdemes és fontos
a múlt századi dombrádi foci még ma élő képviselőinek
emlékeit minden lehetséges módon megőrizni, hiszen ők
e nemzeti érték élő letéteményesei. S mivel egy kiadvány
nem képes a teljes feltárás erejével hatni, így igyekezni
fogunk a jövőben is minden lehetőséget megtalálni ahhoz,
hogy minden lehetséges értékmentő eszközzel megtartsuk a
jelenben a jövő számára ezt a különleges nemzeti kincset,
amit a dombrádi, múlt századi labdarúgás képvisel.
Jelen kiadvány a nemzeti értékké nyilvánított Dombrád
Sportegyesület
sikeres
HUNG-2018
pályázatának
keretében jöhetett létre, amiért külön köszönet illeti meg az
Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztályát.

Kocsi Erika
történész
Kelt., Dombrád, 2018.08.01.-2019. 03.31.
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