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 Mozgalmas vasárnapunk volt 2010. 
július 11-én. A KMKSZ helyi alapszervezete és 
a polgármesteri hivatal együttműködésével 
megrendeztük a két héttel ezelőtt kegyeletből 
elhalasztott 6. Nagydobronyi újkrumplifeszti-
vált. A szervezésben és lebonyolításban nagy 
szerepet vállalt Hidi Anita vezette Hímes ha-
gyományőrző és tánc-
csoportja. 

A nap 11 
ó ra k o r  i n d u l t  a 
nagydobronyi kétnyelvű 
helységtábla avatásával. 
A  h á ro m t áb l á t 
Nagydobrony bevezető 
útvonala mentén állítot-
tuk a KMKSZ által 
elnyert pályázati pénz-
ből. A kedves ünnepsé-
get megtisztelte jelenlé-
tével Kovács Miklós, a 
KMKSZ elnöke, Dr. 
Sós Kálmán, a II. Rá-
kóczi Ferenc tanárkép-
ző főiskola rektora, 
Orosz Ildikó, falunk 
neves szülötte, a 
KMPSZ elnöknője. 
Avató beszédében Ko-
vács Miklós 
elmondta, hogy 
a rendszerváltás 
után sikerült 
rákényszeríteni 
a hivatalos szer-
veket a kétnyel-
vű falutáblák 
felszerelésére, 
ám a települé-
sek zöme nem 
magyar név-
alakban szere-
pelt a táblákon, 
hanem az ukrán 
névalak franciás 
fordítása, így 
lett pl. Téglás-
ból Tijglás, stb. 
Ezt fogja orvosolni a most felállításra kerülő 
helységnévtábla, ahol szerepel a hivatalos 
mellett a magyar név, a község címere, alapí-
tásának első írásos említésének éve is. 

Hidi László a KMKSZ helyi alap-
szervezetének elnöke a dobronyiasságról 
beszélt. Mint elmondta, hogy mi a dobronyiak 
kellő önkritikával tudjuk, hogy nem teljesen 
helyénálló a másfalusiak, a kívülállók megfi-
gyelése: 

–– hogy a dobronyiak munkaszeretők, 
szorgalmas emberek – sok a lusta, tahonya, 
napokat tologató ember. 

–– a dobronyi ügyes vállalkozó szellemű, 
mindenbe belevágó,  azért van bőven semmit 
kivárni nem tudó „jól van, ahogy van, ember”. 

–– nagy egyházközség, jó reformátorok – 
még több a templommellé járó, lagymatag hitű. 

–– élénk a futball- sportélet – azért mi 
tudjuk, hogy némely falunkbelinek a pohár 
erőemelés a kedvenc sportága. 
Mégis, hogy lehet az, hogy a  külvilág számára 
pozitív képet mutatunk? Azért mert a dobronyi 
ember lokálpatrióta, büszke dobronyi magyarsá-
gára, a mindig többet akarásával értéket teremt, 
széthúzás helyett, ha szükséges sorokat zár, 

összefog. Így sikerült fennmaradni már 850 éve 
ezen a dobronyi földön.  

 
Az avatás után a falu vezetői, a vendégek 

és a színpompás népviseletbe öltözött fiuk és 
lányok zeneszóval, dallal, tánccal, a kisbíró 
dobpergésével kisérve végigvonult a kisdobrony 

-gyepesen a középiskolába, 
ahol Nagydobrony népéletét 
bemutató régi fotográfiák és 
használati tárgyak tiszta szoba-
belső volt kiállítva. A látniva-
lókról Varga Sándor  magyar 
tanár tartott élvezetes és szak-
szerű előadást. 
A népes közönség előtt a Hímes 
tánccsoport bemutatta a 
nagydobronyi lakodalmast. 
Közben a pályán zajlottak a 
sportrendezvények –– az Új-
krumpli Röplabdakupáért, ahol 
a fair play szellemében a 
dobronyi csapat hagyta nyerni a 
két csapi csapatot. Az első he-
lyen a EVROTECH csapata 
végzett. 
A műfüves pályán pedig a 
nagydobronyi focisuli szervezé-
sében a 2000-es korosztály 
csapatai küzdöttek a Kovács 

Miklós által felajánlott fődíjért, az aranycsa-
pat némely tagja, Puskás Öcsi, Grosich, 
Buzánszky és közéleti személyek, mint 
Orbán Viktor által aláírt futball-labdáért. 
Persze, hogy a dobronyi aprócsapat nyerte a 
fődíjat és az emléktárgyakat.  
Délután aztán indult a fesztivál. Hidi Lász-

ló megnyitóbeszédében elmondta, hogy 
erről a krumpliszezonról leginkább az 
mondható el, hogy nem is volt, a csapadé-
kos tavasz a májusi özönvíz, azt eredmé-

nyezte, hogy a termés java része oda veszett. De 
a szezonzáró ünnepség  a közösségszervező 
erején túl arra is jó, hogy megálljunk és elgon-
dolkozzunk arról, mit kellett volna, lehetett 
volna másként csinálni. Sajnos a kézenfekvő 
következtetést, hogy a vízelvezető árkokat, 
csatornákat akkor kell kitisztítani, amikor hétág-
ra süt a nap, későn vontuk le.  

A továbbiakban a Hímes tánccsoport muta-
tott be igen színes, élvezetes, többórás produk-
ciót. A talpalávalót a péterfalvi KOKAS-banda 
húzta. 

Nagy sikerrel lépett fel még a császlóci 
Csicsergő csajok csapata tánccal, pikáns mon-
dókákkal, dalokkal fűszerezve az előadást.  

Este a hagyományoknak megfelelően az 
utcabálon reggelig szórakoztatta magát a falu 
apraja-nagyja, kisebbsége, a Monolit zenekar 
zenéjére.  

Újkrumplifesztivál 2010 Okuljatok mindannyian e példán. 
Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

    (Kosztolányi  Dezső) 
 
 Túl vagyunk már ugyan a gyász első 

döbbenetén, de mégis hihetetlennek tűnik 
leírni a hírt a maga kopár, tényszerű valósá-
gában: Ráti Erzsébet, a Nagydobronyi 
Községi Tanács titkára 2010. június 25-
én egy hónappal 51. születésnapja  után, 
váratlanul elhunyt. 

 A temetés óta eltelt idő  túl  kevés 
annak érzelmi és tudati feldolgozásához, mi 
is távozott vele együtt el. Személyében egy 
sokoldalú, munkaszerető,  felkészült embert  
is elveszítettünk. Mi a kollégák mást és 
többet is veszítettünk vele, mint egy munka-
társat de visszagondolva közösen a munká-
ban eltöltött éveinkre, az gyülemlik fel ben-
nünk, milyen sokat is kaptunk ettől a barát-
ságtól. Az Ő élete a mi életünk is volt, mint 
ahogy a mi életünk is az Ő életének szerves 
része volt. Sajog a seb, amit halála okozott. 
Így leszünk a vanból volt. Hiányzik nagyon, 
hihetetlen, hogy nem nyitja többé az ajtót, 
reggel nem ül le közénk megbeszélni a napi 
teendőket… 

 Nem ment el könnyű szívvel, hisz  
az élet igenlése volt az alaptermészetében, 
hősiesen küzdött betegségével. 

 Ráti Erzsébet  a Nagydobronyi Kö-
zépiskolában érettségizett 1976-ban, kitűnő 
tanuló volt. 

 1977-től munkás éveit a Községi 
Tanácson kezdte,majd 1982-től 14 éven át 

dolgozott a Nagydobronyi Állami Fogyasz-
tási Szövetkezetnél, miközben elvégezte a 
Munkácsi Kereskedelmi Technikumot. Volt 
kollégáival mindig fenntartotta és ápolta  a 
kapcsolatot 1998-tól 12 évet töltött munká-
val a Községi Tanácsnál, ahol 2002-től, 
mint  megválasztott tanácstitkár dolgozott, 
szolgált és tevékenykedett.  Mindig arra 
törekedett, hogy másokon segítsen, készsé-
gesen tanítgatta a fiatal kollégákat, gyakor-
nokokat. 

 Ráti Erzsébet teljes életet élt. Lehet 
nagyon rövidnek tartani azt a szűk 51 évet, 
amely neki itt a Földön osztályrészéül ju-
tott, de ha életének tartalmát nézzük, akkor 
azt kell mondanunk, ebbe az időbe olyan 
sok minden belefért (nemcsak munka, ha-
nem család, barátok, élmények, kirándulá-
sok, filmek, zenék is), amely másoknak 
hosszabb periódus alatt is elérhetetlen. A 
szervezetében lappangó betegség, amely 
nem bénította meg lendületét, olyan módon 
végzett vele, amely méltó volt hozzá. Hogy 
mi játszódhatott le benne, keddtől péntekig, 
a halál bekövetkeztéig, azt már a Teremtő 
előlünk jótékonyan eltakart titka: ekkor már 
számunkra, emberek számára megszólítha-
tatlan volt a tudata. Halála méltó volt az 
életéhez. Tiszta ember volt és igaz barát: s 
ezúttal nagyon szeretnénk, ha nem kongana 
üres közhelyként az oly sokszor leírt mon-
dat, hogy emlékét megőrizzük. Bennünk - s 
tudom, hogy nagyon sokunkban - élni fog 
az által a szeretet által, amellyel rá egyedül 
gondolni lehet. 

Liza, Isten veled!  
Nyugodj békében!      

Felhívás 
 2010 július 23-án paprika fajta és technológia bemutató 
lesz a Nagydobronyi gyermekotthonban 10 órai kezdettel. Ezu-
tán 11 órakor a Csongor út 85 szám alatti termesztett terület 
megtekintése. 

Hirdetmény 
A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2010 július 20

-tól megkezdődnek a vízelvezető árkok géppel való tisztítása. Kérjük a lakosságot, hogy 
működjenek közre a munkában, tisztítsák ki a kürtőket, mivel akiknek nem megfelelően 
vannak elhelyezve (alacsonyan vagy magasan) a gép a jobb lefolyás érdekében fel is szed-
heti azt. Valamin az árkokba nem oda tartozó dolgokat pl.: építőanyag, homok, kő, traktor 
alkatrészek (utánfutó, eke, tárcsa, stb.) kérjük távolítsák el azokat is. Akinek a szennyvíz 
szintén az árokba folyik egyenesen vagy az emésztőből túlfolyó formájában figyelmeztet-
jük, hogy a gép kivétel nélkül fel fogja szakítani az oda vezető csöveket. 

Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük. 

A Nagydobronyi Községi Tanács kollektívá-
ja és a Képviselő Testület tagjai, valamint a 
Végrehajtó Bizottság tisztelettel és szeretet-

tel köszönti 
Szilvási Zoltánt,  

a Községi Tanács elnökét, aki a közelmúlt-
ban ünnepelte születésnapját. 

Ezúton szeretnének kívánni számára hosszú 
boldog életet, erőt ,egészséget, szeretetet, 

boldogságot, további eredményes  munkát. 
Kívánják, hogy minden nap hozzon örömöt 

és sikereket az életében. 

Felhívás! 
 A Nagydobronyi Községi Tanács felhívja a  nagycsaládosok( 3 és több gyerekes 
családok) figyelmét, hogy legyenek szívesek megjelenni a tanács titkárságán a családössze-
tételekért, amelyeket a csapi gázirodára kell leadniuk,mivel 50% os kedvezményre jogosul-
tak. 

FELSZÓLÍTÁS! 
A Nagydobronyi kommunális vállalat szigorúan felszólítja a lakosságot, hogy véletle-

nül se gyújtsanak tüzet a szeméttelepen, mivel a napokban is két alkalommal volt 
szükség a tűzoltó munkájára. E gyújtogatásnak minősülő tevékenység büntetendő!!! 



Innen-onnan 

A kommunális vállalat felhívja az alábbi névsorban szereplő lakosokat, hogy haladéktalanul rendezzék 2010-es tartozásukat a szemétszállításért.  A befizetéseket a  
         községházán tehetik meg minden munkanap Ráti Anitánál!      Kelt: 2010.07.16. 

    Az immár hatodik alkalommal megrendezett Újkrumplifesztivál-
hoz kapcsolódva első alkalommal rendeztünk nagyközségünkben hagyo-
mányőrző találkozót. Az ötletgazda Hidi Anita olyan rendezvényt képzelt 
el, tervezett meg, amelyen az énekes-táncos folklórhagyományok és a 
nagydobronyi népélet, a hagyományos paraszti tárgyi kultúra, ezen belül a 
szobabelső és a szőttesek-hímzések együtt kerülnének bemutatásra. 
    Hidi Anita újító fantáziáját dicséri az is, hogy 
Nagydobrony új, címerrel ellátott névtáblájának felava-
tására felvonult az általa irányított Hímes Tánccsoport 
és a Virág Táncstúdió száz tagja. Az avatóünnepség 
után pedig dalos-táncos felvonulást tartottak a rendez-
vény további eseményeinek helyszínt adó 
Nagydobronyi Középiskoláig. Közben kisbíró hirdette 
az utca népe számára a Hagyományőrző Találkozót és 
az Újkrumplifesztivált.  Feledhetetlen élményt nyújtott 
a látvány mindazok számára, akik tanúi voltak: száz 
népviseletbe öltözött fiatal a község főutcáján a júliusi 
napsütésben.   
    Az iskolában eközben már készen várta a 
közönséget hat különböző kiállítás, melyek mindegyike 
a hagyományőrzésről szólt, a hagyományőrzés fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Az első kiállítás a régi 
paraszti lakáskultúrát mutatta be, egy szobarészletet 
vetett ággyal, tükrös komóddal, almáriummal, karos 
ládával, asztallal, székekkel, bölcsővel, úgy, ahogyan a 
20. század közepén lehetett.  A díszletfalon dísztányér-
ok, családi kép, házi áldás és hímzett kendők, a bútoro-
kon egyéb kiegészítők tették otthonosabbá a „tisztaszobát”. A második 
kiállítás szőttesekből és hímzésekből, valamint hímes tojásokból volt össze-
állítva. A látogatók megcsodálhatták, milyen gazdag motívumkinccsel 
dolgoztak, és dolgoznak ma is, a nagydobronyi lányok-asszonyok. A követ-
kező kiállítást Hidi Endre keramikusművész rendezte saját munkáiból, népi 
ihletésű mintázattal díszített tányérokból, női- és férfialakot formázó kan-
csókból, csuprokból és vázákból. Különösen tetszettek a betérő érdeklődők-
nek viszonylag nagy méretű, stilizált teheneket és bikákat megjelenítő 
alkotásai.  
   Az iskola folyosójának falát  ötvenhárom néprajzi fényképből 
összeállított kiállítás díszítette. A képek többségét Dincsér Oszkár néprajz-
kutató készítette 1939-ben és 1943-ban a falu népének mindennapjairól, a 
házakról, gazdasági építményekről, a kenderfeldolgozás fázisairól. De volt 
szép számmal házi fényképgyűjteményekből előkerült fotó, amelyek kicsi-
ket és nagyokat hagyományos ünnepi népviseletben ábrázoltak. 
   Az iskola színháztermébe vezető lépcsőház falára a Hímes tánc-
együttes fellépéseit megörökítő újságcikkek kerültek. A táncos hagyomány-
őrző munka fellendülésének teljes dokumentációja a színházterem előtti 
folyosón várta a közönséget: rengeteg fénykép, sok-sok emléklap, díj, 
ajándék, emlék és CD-k, amelyeken az emlékezetes fellépéseket örökítették 
meg. 
   A nagydobronyi gyerekek tárgyalkotó tehetségét volt hívatott 
bemutatni Hidi Anikó rajztanárnő kiállítása, aki agyagozó szakkört is vezet 
az iskolán belül, ahol a képzőművészetet alapfokon sajátíthatják el az ez 
iránt magukban hajlamot és tehetséget érző gyerekek. 
   Amíg a perzselő napsütéstől elcsigázott felvonuló gyerekek meg-
pihentek, e sorok írója fogadta a vendégseregletet, rövid beszédben bemu-

tatva és megnyitva a felsorolt kiállításokat. Beszédében kiemelte azt, hogy 
a hagyományőrző mozgalmak (táncház-mozgalom, a tájházépítés fellendü-
lése) a 20. század második felében azért következett be, mert az emberek 
felismerték, hogy ha nem tesznek a népi kultúra megmentéséért, akkor 
pótolhatatlan veszteség érné a társadalmat. A múlt értékeinek megmentése, 
összegyűjtése a kárpátaljai magyarság, ezen belül a nagydobronyi számára 

is eddig még 
meg nem ol-
dott, viszont 
sürgetően meg-
oldásra váró 
feladat. 
  A 
rendezvény 
java még csak 
ezután követke-
zett. A színház-

teremben a Hímes tánccsoport és a Virág táncstúdió a nagydobronyi lako-
dalmast mutatta be. Az élő zenét a tiszapéterfalvi Kokas-banda szolgáltatta, 
vezetője Kokas Károly. Mivel pedig nincs lakodalom vőfély nélkül, ezt a 
szerepet valódi vőfélyre, Balog Lászlóra bízták a szervezők. A műsor a 
bálban való ismerkedéstől kezdve követte és mutatta be a párválasztás és 
egybekelés folyamatát humoros prózai jelenetek sorozatával. A fő szerep 
mégis a táncé, a muzsikáé és a népdalé volt. És hogy e három elem harmo-
nikus egységben kerüljön  a közönség elé, erről Hidi Anita koreográfus és 
Hidi Erika ének-zene tanár gondoskodott. A lakodalmas nagy sikert aratott, 
különösen emlékezetes marad mindenki számára, aki ott volt, a záró tánc: a 
két teljes táncegyüttes, kicsik és nagyok egyszerre ropták a csárdást a szín-

padon és a színpad előterében a legnagyobb összhangban. Érezni lehetett, 
hogy kedvvel, önfeledt átéléssel adják át magukat a zene ritmusának, sodrá-
sának, lendületének. Mindez azt bizonyítja, hogy Hidi Anita jó munkát 
végzett. Elérte azt, hogy a gyerekek megszeressék a néptáncot és értékrend-
jükben előkelő helyre kerüljön a néphagyomány tisztelete. 
    Az Első Nagydobronyi Hagyományőrző Találkozót megtisztelte 
jelenlétével Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola elnöke, Kovács Miklós, A Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség elnöke, Mackó István, az Ungvári Járási Tanács 
elnökhelyettese, a Soós Kálmán, a  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Tanárképző Főiskola rektora és Szilvási Zoltán, a Nagydobronyi Községi 
Tanács elnöke. 
    Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden természetes és 
jogi személynek, akik és amelyek a rendezvény sikeres lebonyolítását 
anyagilag támogatták. 
   A néprajzi kiállítás, meg kell jegyeznem, nagy hatást gyakorolt a 
látogatókra. Az idősebbek közül néhányan megjegyezték, hogy már régen 

láttak ilyen szépen berendezett szobát. Sőt egy 
iskolás kislány megjegyezte, hogy szívesen ellakna 
egy ilyen szép szobában. Volt, aki a kiállítás hatá-
sára rögtön nyakbavalót ajándékozott a szervezők-
nek, és régi bútorait is felajánlotta ingyen. Jól esett 
ezt hallanom, mert számomra ez azt üzente, hogy 
lenne igény egy állandó nagydobronyi néprajzi 
múzeumra.  
  A Nagydobronyi Közművelődési és Múzeum 
Egyesület, melynek titkára vagyok, azért jött létre 
évekkel ezelőtt, hogy támogassa a hagyományőr-
zést. Például a Múzeumegyesület segítségével 
öltöztethette fel méltó módon dobronyi népviselet-
be Hidi Anita koreográfus a táncosait. Ez is fontos, 
de fő feladatunknak mégis azt tartjuk, hogy az 
Egyesület egy tájház létrehozásán munkálkodjon.  
Korlátozott anyagi lehetőségeink fennállásunk óta 
nem tették lehetővé, hogy megvásároljunk egy régi 
típusú parasztházat, amelyet aztán berendezhet-
nénk régi bútorokkal, használati és dísztárgyakkal, 
méltó otthont hozva létre a Nagydobrony kulturális 
örökségének.  Az idő haladtával, mivel a régiség-
kereskedők gyakran erre tévednek, sajnos a régisé-
gek is megfogyatkoznak, hisz sokan, némi anyagi 
haszon kedvéért, megválnak eddig féltve őrzött 
bútoraiktól, tárgyaiktól.  

   Szeretném azt hinni, hogy még e nehézségek, akadályozó tényezők elle-
nére is van remény arra, hogy egyszer lesz Nagydobronyi Tájház, amelyre 
büszke lehet majd minden nagydobronyi lakos. Ehhez kevés az Egyesület, 
az egész közösség összefogására van szükség. Szeretném hinni azt is, hogy 
vannak még önzetlen, a közösségi célokért tenni tudó és tenni akaró 
nagydobronyi polgárok, akik anyagi támogatásukkal, régi tárgyaik felaján-
lásával közelebb viszik a tájházalapítás ügyét a megvalósuláshoz.  
   A Múzeumegyesület szervezője kíván lenni e munkának, ezért 
várja a nagylelkű felajánlásokat! 

                                          Varga Sándor 
                                                                                          magyartanár 

Az Első Nagydobronyi Hagyományőrző Találkozó 

  Kossuth   Csongor   Felvég   Kékpatak   Alvég   Tábla   Kisdobronyi   Béke 
1 Balog István J. 20/a Pinte Jolán D. 8 Hidi Béla B. 6 Bálint János 7 Vácsi István 2 Géci Sándor 14 Szanyi Gy József 9 Molnár Béla 
6 Hidi András A. 25 Balog Ferenc M. 21 Geci Kálmán K. 12 Molnár T Mária 23 Molnár Gábor 9 Bartók Borbála 15 Molnár Borbála 14 Kis János 

10 Bátyi Kálmán J. 33 Ráti Erzsébet J. 31 Szanyi András A. 15 Katona Sándor 29 Bakk János 13 Molnár Kálmán 18 Hidi Béla 16 Ivanyina László 
14 Ráti István I. 34 Hidi Erzsébet F. 33 Bara Éva I. 16 Tari Mária 32 Molnár József 20 Dókus Erzsébet 19 Szernyi Margit 29 Molnár T Sándor 
15 Hidi Jolán M. 40 Szilvási Ferenc F. 35 Herceg Zoltán B. 17 Nyomó Erzsébet 39 Hete Borbála 28 Szanyi Zoltán 22 Szanyi Jolán 30 Deák Ferenc 
17 Bakk János J. 43 Szanyi km Sándor S. 37 Lelkes Erzsébet K. 18 Hidi József 41 Szanyi P Erzsébet 31 Kis Sándor 24 Deák Éva 38 Nyomó János 
21 Sándor József J. 49 Szanyi M Jolán F.     24 Szanyi Zsuzsanna 42 Szanyi M Piroska 36 Katona József 26 Balog Zoltán 39 Katona Borbála 
27 Szanyi Sándor F. 50 Szanyi km Matilda E   Rákoczi utca 27 Ráti Margaréta     39 Hidi Borbála 33 Szanyi Sándor 40 Kis F Jolán 
30 Katona József J. 53 Szanyi lászló F. 11 Katona Jolán 31 Miskolci Erzsébet   Kucsárka 41 Katona Ferenc 34 Kovács Angéla 41 Balog Erzsébet 
35 Katona János J. 56 Kis F Borbála B. 13 Hidi Béla 33 Deák Géza 3 Szernyi Mária 43 Katona Mária 43 Hidi Ferenc 44 Misák Zoltán 
38 Hidi Ferenc F. 63 Molnár Kálmán M. 17 Verba  Erzsébet 35 Ferencsik Erzsébet 5 Misák Béla 45 Badó Miklós 44 Deák Irma 45 Kis Ferenc 
39 Molnár Ferenc B. 91 Balog Sándor J. 21 Katona Sándor 36 Hidi József 7 Balog Sándor 52 Szanyi  Erzsébet 46 Nagy Ferenc 51 Bálint Borbála 
42 Balog Ferenc D 94 Szanyi F Zoltán Gy. 22 Katona József 37 Hidi Erzsébet 8 Balog László 53 Varga József 55 Balog Erzsébet 52 Pinte János 
46 Molnár János S. 96 Sándor Ferenc F. 23 Badó Béla     9/a Vég János 54 Kis Béla 61 Hete András 53 Misák Erzsébet 
50 Molnár László F. 97 Fábián Zsuzsanna S. 27 Hidi P Ilona   Éger 11 Benedek Zoltán 55 Vinda Géza 63 Hidi Sándor 56 Misák János 
54 Deak Géza F. 98/a Sándor József J. 28 Deák Pelágia 2 Verba Mária 15 Bálint János 58 Varga Pál 71 Katona Jolán     
55 Pinte Kálmán S. 99 Bakk Mária F. 29 Katona Sándor 5 Hdi József 16 Bálint János 59 Gábor Béla 73 Szernyi András   Tavasz 
57 Hete Erzsébet F. 105 Biró Erzsébet M. 30 Katona Borbála 29 Nagy Zoltán 17 Hete Zoltán 61 Simon Jolán 78 Szanyi F Erzsébet 14 Hidi József 
58 Balog Zoltán Z. 106 Molnár P László M. 31 Danó Béla 31 Katona Béla 19 Tóth Ferenc     80 Balog János 19 Hidi Ferenc 
60 Nagy János J. 108 Bálint Borbála S. 32 Sponták László 33 Szanyi Borbála 20 Molnár László   Vásártér 82 Iván Zoltán 20 Hidi László 
61 Benedek Ferenc F. 111 Hidi Sándor M. 37 Csoma Jolán 33/a Szanyi Kálmán 21 Molnár T József 1 Mészár Sándor 83 Molnár Sándor 23 Bálint Lajos 
64 Szanyi Béla J. 112 Szanyi Mária F. 38 Balla Ferenc 39 Szanyi Gy Borbála 29 Misák Zoltán 2/a Bakk Barna 91 Molnár Erzsébet 26 Szántó László 
65 Hidi Margit S. 114 Sándor Mária J. 39 Remeckij György 40 Katona Miklós     12 Fejes János 95 Hidi Lenke 31 Dókus József 
66 Katona Jolán F.     41 Sütő Kálmán       Fürdő 13 Szilvási János 96 Nagy Ferenc 42 Bak Ferenc 
69 Szanyi Borbála L.   Meliorátor 44 Katona János   Ady Endre 2 Szilvási Zsolt 14 Pinte Kálmán 98 Bara János 44 Noshogya Ferenc 
70 Balog Mária K. 1 Benedek Kálmán 47 Sándor Ferenc 21 Badó Jolán 3 Jani Tibor 16 Iván Ernő 100 Géci Dezső 46 Verba Jolán 
71 Nyomó Éva B.     48 Bara István 26 Molnár T Gizella 7 Badó Ferenc 18 Kis Borbála 112 Ráti Erzsébet 49 Misák Béla 

77/a Pinte András A.   Garb 49 Katona Sándor 45 Balog Kálmán     19 Ráti Erzsébet 117 Katona Béla     
78 Balog Mária S. 3 Molnár László 53 Katona Miklós       Nyírigyszeg 21 Bálint Lajos       Kistemető 
79 Balla Sándor J. 6 Biró Elza 59 Molnár László   Petőfi 1 Pinte Erzsébet 22 Balog Erzsébet   Ifjúság 14 Szanyi P Borbála 
81 Hidi Ferenc F. 8 Pinte Kálmán 60 Verba Béla 1 Hidi Ilona 2 Molnár Erzsébet 26 Szanyi M Margaréta 6 Benedek Ferenc 17 Szanyi F Éva 
84 Szilvási Jolán S. 16 Balog Sándor 63 Dancs Jolán 6 Hete Mária 3 Katona Béla 30 Molnár Sándor 11 Szanyi Borbála 19 Katona Ilona 
86 Hidi M Sándor S. 22 Bálint Natália 64 Hidi Mária 8 Kis Béla 5 Dancs Sándor 35 Kovács László 13 Molnár Béla 20 Hidi Borbála 
89 R Benedek Mária M 23 Katona János 67 Szanyi F István 11 Molnár Etel 10 Hidi P Ilona 39 Bara János 14 Hidi János 25 Tari Erzsébet 
90 Szanyi M Béla S. 24 Kis Erzsébet 68 Kopasz Zoltán 12 Hidi Jolán 17 Szanyi Zoltán     20/5 Vinda Pál 27 Tari Sándor 
93 Herceg László B. 26 Ráti András 70 Hidi Mária 13 Molnár Lívia 19 Misák János Sport utca 20/6 Tujev Antal 28 Szabó Irén 
94 Gönci István S.         14 Hidi Sándor 20 Misák Erzsébet 3 Ráti Géza  21 Hidi Sándor 29 Dávid Szilvia 
95 Katona Lászó J.   Zrínyi Ilona   Virág  15 Dancs Kálmán 21 Bagu István 5 Verba János 26 Misák Zoltán 30 Vinda János 
96 Balog Erzsébet J. 3 Lőrinc Jolán 8 Tóth Zoltán 16 Szanyi Sándor 24 Sütő Béla 8 Nagy Éva 27 Medvigy János     

    5 Pinte Sándor 9 Hidi József 35 Kovács Ferenc 25  Sütő László 9 Szanyi F János 28 Katona Sándor   Nagytemető 
  Széchenyi 7 Hadar Erzsébet 31 Hidi Sándor 40 Kovács István 26 Nagy Ferenc 19 Molnár Sándor 30 Furda Borbála 1 Hidi Imre F. 

10 Ráti Ferenc 9 Hete Béla 38 Gál József 42 Badó Jolán             4 Szanyi P Borbála 
15 Bátyi Ferenc 12 Nagy Sándor 48 Misák Sándor       Király   Erdőhivatal   Róttag 19 Szatmári Istán I. 

        53 Bakk Tibor   Internacionál 5  Balog Mária 5 Szanyi Sándor 27 Bátyi Sándor 23 Tóth Jolán Gy. 
            16 Katon Jolán 20 Bodnár Erzsébet 7 Bátyi Zoltán         
            19 Vinda Ferenc 22 Bara József 10 Pinte Sándor         



Események, köszöntők, hirdetések 

Születtek:  
Horváth Jázmin (Juzsna u. 16) 

Molnár Ákos (Kisdobronyi út 14) 
Bátyi Dániel (Kossuth u. 19) 

Balog Dóra (Kisdobronyi út 109) 
Rác Csilla (Juzsna u. 7) 

Pap Krisztián (Juzsna u. 2) 
Farkas Dániel (Garb u.21) 

R Benedek Nikoletta-Dorina (Csongor út 6) 
Benyák Abigél (Juzsna u. 9) 

Hidi Kinga (Sport u. 20) 
Hidi Kitti (Sport u. 20) 

Elhaláloztak: 
Kikina Oleszandr (Ifjúság u. 21) 
Szilvási József (Csongor út 76) 

Gerő Borbála (Béke u. 22) 
Vinda Géza (Tábla u. 55) 

Katona Borbála (Béke u. 39) 
Ráti Erzsébet (Alvég út 19) 

K Balog Sándor (Kisdobronyi út 11) 
Katona János (Kossuth u. 35) 

Anyakönyv (Június, Július) 

 
Június 6-án ünnepelte névnapját  

 

Molnár Cintia-Petronella. 
 

Ez alkalomból kívánunk számára  
sok boldog névnapot: 

szülei és kisöccse Szabolcs. 

Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!    
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni  azokat a mun-

kásait és képviselőit, akik júliusban ünneplik születésnapjukat: 

Bátyi Jánost,  Visnyicsenkó Angélát,  Ráti Kálmánt,  Gönczi 
Lászlót, Misák Zoltánt, a 

Nagydobronyi Községi tanács képviselőit, 
Ráti Erzsébetet, a Nagydobronyi Takarék Bank munkását, 

továbbá Balog Erzsébetet, Nagy Máriát, Hidi Évát, Molnár Erikát, 
Badó Erzsébetet, Kovács Juditot, Szanyi Km Sándort, a  

Nagydobronyi Napsugár Óvoda munkásait, 
valamint Hadar Edinát és Hidi Évát, a Nagydobronyi kórház alkal-

mazottait 
Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, 
és a szívedet soha ne bántsa meg senki! 
Születésnapod is legyen örömnek napja, 
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! 

Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!Kedves házasulandó fiatalok! Kedves érdeklődők és leendő ügyfeleink!    
 Esküvői ruhaszalonunkba megérkeztek a 2010-es év  

legújabb modelljei. 
  Menyasszonyi ruhák, menyecskeruhák, koszorús– és 
kísérő– valamint báli– és gyerekruhák széles választékban 
megvásárolhatók és bérelhetők a legkedvezőbb áron. 
 Ugyanitt működik virágüzletünk, ahol menyasszonyi– 
és alkalmi csokrokat, kitűzőket és autódíszítést is vállalunk. 

 
Nyitvatartás: 

Hétfőtől - Szombatig 08:00 - 19:00 között. Vasárnap (szabadnap) 
Címünk:  
Beregszászi járás, Bátyú, Vasút út 39.Tel: 8(241)49-3-38 Mobil:+380976157675 

Márkus Éva. 

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júliusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júliusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júliusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. júliusában    
3 esküvőre kerül sor.3 esküvőre kerül sor.3 esküvőre kerül sor.3 esküvőre kerül sor.    

2010. július 32010. július 32010. július 32010. július 3----ánánánán    
SzanyiSzanyiSzanyiSzanyi----Szabó Béla ( Róttag u. 49. sz.)Szabó Béla ( Róttag u. 49. sz.)Szabó Béla ( Róttag u. 49. sz.)Szabó Béla ( Róttag u. 49. sz.)    

és és és és     
Misák Erzsébet ( Széchenyi u. 6. sz.) Misák Erzsébet ( Széchenyi u. 6. sz.) Misák Erzsébet ( Széchenyi u. 6. sz.) Misák Erzsébet ( Széchenyi u. 6. sz.)     

kötötte egybe életét. kötötte egybe életét. kötötte egybe életét. kötötte egybe életét.     
    

2010. július 242010. július 242010. július 242010. július 24----énénénén    
Katona János (Tábla u. 21. sz.)Katona János (Tábla u. 21. sz.)Katona János (Tábla u. 21. sz.)Katona János (Tábla u. 21. sz.)    

ésésésés    
Sándor Eleonóra Sándor Eleonóra Sándor Eleonóra Sándor Eleonóra     

(Csongor, Béke u.110. sz.)(Csongor, Béke u.110. sz.)(Csongor, Béke u.110. sz.)(Csongor, Béke u.110. sz.)    
köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét.     

2010. július 242010. július 242010. július 242010. július 24----énénénén    
Faragó János Faragó János Faragó János Faragó János     

(Bakos, I. Franko u. 34/a. sz.)(Bakos, I. Franko u. 34/a. sz.)(Bakos, I. Franko u. 34/a. sz.)(Bakos, I. Franko u. 34/a. sz.)    
ésésésés    

Námeti Dianna Námeti Dianna Námeti Dianna Námeti Dianna     
(Beredszász, Tompa u. 83/2. sz.)(Beredszász, Tompa u. 83/2. sz.)(Beredszász, Tompa u. 83/2. sz.)(Beredszász, Tompa u. 83/2. sz.)    

köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.    
    

Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács     
sok boldogságot kívánni a leendő házasok sok boldogságot kívánni a leendő házasok sok boldogságot kívánni a leendő házasok sok boldogságot kívánni a leendő házasok 

számára.számára.számára.számára.    

Július 25-én ünnepli 3. születésnapját  
Kotyik Amina. 

 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, 
keresztanyja Tünde és férje Jani. 

 
Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, 

 csak neked egészséget és boldogságot.  
Vidám gyermekkort, gondtalan életet,  

léptedet kísérje mindig a szeretet. 

Műanyag ajtók és ablakok! 

Szuper árak, kiváló német alapanyagok: 
 

Winbau, Köning 

Érd: 066 4805017 
Pinte László 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik Ráti Erzsébetet elkí-

sérték utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint a 
család fájdalmában osztoztak. 

A gyászoló család 

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. augusztusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. augusztusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. augusztusábanA Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2010. augusztusában    
4 esküvőre kerül sor.4 esküvőre kerül sor.4 esküvőre kerül sor.4 esküvőre kerül sor.    

2010. augusztus 82010. augusztus 82010. augusztus 82010. augusztus 8----ánánánán    
Kis János (Csongor út 54. sz.)Kis János (Csongor út 54. sz.)Kis János (Csongor út 54. sz.)Kis János (Csongor út 54. sz.)    

és és és és     
Szany Erika (Alvég u. 8. sz.) Szany Erika (Alvég u. 8. sz.) Szany Erika (Alvég u. 8. sz.) Szany Erika (Alvég u. 8. sz.)     

köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét.     
    

2010. augusztus 82010. augusztus 82010. augusztus 82010. augusztus 8----ánánánán    
Szanyi Km József Szanyi Km József Szanyi Km József Szanyi Km József     

(Erdőhivatal u. 16. sz.)(Erdőhivatal u. 16. sz.)(Erdőhivatal u. 16. sz.)(Erdőhivatal u. 16. sz.)    
ésésésés    

Baksa AnettBaksa AnettBaksa AnettBaksa Anett    
(Csongor, Naberezsna u.19. sz.)(Csongor, Naberezsna u.19. sz.)(Csongor, Naberezsna u.19. sz.)(Csongor, Naberezsna u.19. sz.)    

köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét. köti egybe életét.     
    

2010. augusztus 142010. augusztus 142010. augusztus 142010. augusztus 14----énénénén    
Vinda János (Kistemető u. 30. sz.)Vinda János (Kistemető u. 30. sz.)Vinda János (Kistemető u. 30. sz.)Vinda János (Kistemető u. 30. sz.)    

ésésésés    

Szanyi M. Lívia (Csongor út 9. sz.)Szanyi M. Lívia (Csongor út 9. sz.)Szanyi M. Lívia (Csongor út 9. sz.)Szanyi M. Lívia (Csongor út 9. sz.)    
köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.    

    
2010. augusztus 142010. augusztus 142010. augusztus 142010. augusztus 14----énénénén    

Simko Zoltán (Rát, Petőfi u. 49. sz.)Simko Zoltán (Rát, Petőfi u. 49. sz.)Simko Zoltán (Rát, Petőfi u. 49. sz.)Simko Zoltán (Rát, Petőfi u. 49. sz.)    
ésésésés    

Balog Katalin (Éger u. 25. sz.)Balog Katalin (Éger u. 25. sz.)Balog Katalin (Éger u. 25. sz.)Balog Katalin (Éger u. 25. sz.)    
köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.köti egybe életét.    

        
    
    

Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács Ezúton szeretne a tanács     
sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő sok boldogságot kívánni a leendő 

házasok számára.házasok számára.házasok számára.házasok számára.    

Július 4-én ünnepelte 55. születésnapját 
Hete Gizella. 

Ebből az alkalomból köszöntik  
fiai Sanyi és Béci,  menye, valamint  

unokái Bécike és Zolika. 
Adjon a jó Isten erőt, egészséget neked. 
Születésnapodra, nem kívánunk egyebet. 

Augusztus 4-én ünnepli 1. születésnapját  
ifj. Noshogya Attila. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szerető szülei és nagyszü-
lei, valamint nénjei és keresztszülei, kívánnak számára min-

den szépet és boldog gyermekkort. 
 

Felragyog egy csillag egy fénylő hajnalon, 
Fehér rózsaszál nyílt a domboldalon. 

Ez a fehér rózsa neked nyílik szépen, mert születésed napját 
ünnepeled éppen. 

Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,  
Csak neked egészséget és boldogságot. 
Mosolygó szemed sose lásson könnyet,  

Hogy te legyél a földön a legboldogabb gyermek! 

Július 4-én ünnepelte 7. születésnapját 
Katona Ferike. 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei és keresztanya Ju-
dit. 

„ Szülinapodra azt kívánjuk neked 
Szerencse kísérje végig életedet, 

Szerencse mellé még egyebet 
Sok-sok vidám,örömteli percet. 

Sorsod útja legyen mindig egyenes, 
Te pedig légy boldog és egészséges.” 



NAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONYNAGYDOBRONY    
Közéleti havilap 

Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra).  
Tel:714-325     Email:  nagydobrony@gmail.com 

Lapalapító és fenntartó:  
Nagydobronyi Községi Tanács 

 Szerkesztők, tördelők:  
Szanyi-Szabó Béla,  Ráti Ferenc. 

A NagydobronyNagydobronyNagydobronyNagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirde-
tésre és reklámra,  köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 10 hr 
(max. 25 szó). Fényképes köszöntő 30 hr. A reklámok díja: 40-50 cm2 = 
30 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, 
hétfőtől-péntekig 13:00-16:00 óra között. 

 

Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához! 

 

 Igazolványképek 5 perc 
alatt !  

(6 db-os sorozat)  
 

Digitális fotók előhívása! 
9x13, 10x15 - 1,5 hr 13x18, 

15x21 - 3 hr 

 20x30 - 10 hr, 30x40-15 hr 
(Esküvői albumok, képkeretek 

rendelésre)  
 

Községháza II. emelet (balra).  
Hétfőtől-péntekig  13:00 - 

16:00 között! 

 
Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 

21.07.2006 
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300. 

A lapot kinyomtatta a VAT „Patent”.  
A lap ingyenesen jelenik meg havonta. 

Ahogy az előző számunkban már 
jeleztük csapatunk előkelő helyen 
szerepelt a csoportmérkőzéseken. Ez 
most sem változott túlságoson, miu-
tán véget értek az első forduló mér-
kőzései. A megmaradt illetve az el-
maradt mérkőzések eredményei: 

Június 13. 
Linci – Nagydobrony ifi:  1-3 
  felnőtt: 2-1 

Június 20. 
Szerednye – Nagydobrony  ifi:  1-2 
  felnőtt: 0-2 

Június 27. 
Nagydobrony – Dubrovka ifi:  3-1 
  felnőtt: 0-0 
Elmaradt mérkőzések. 

Július 4. 
Hugylovo – Nagydobrony ifi:  1-3 
  felnőtt: 1-1 

Július 7. 
Csap – Nagydobrony ifi:  5-0 
  felnőtt: 1-2 

Július 11. 
Nagydobrony - Nevicke  ifi:  3-0 
  felnőtt: 2-0 

Ezekkel az mérkőzésekkel záródott az 
első kör. Jelenleg csapatunk 11 mérkő-
zés után a táblázat 2. helyén szerepel, 
amire már nagyon-nagyon régen nem 
volt példa. 

Jelenleg az első helyen a múlt évi baj-
nok Dubrovka áll, de csapatunk csak 3 
pont lemaradással követi, utánunk pedig 
Kincses és Linci következik 5 pont le-
maradással, ifjúsági csapatunk jelenleg a 
táblázat 5. helyén szerepel. 

Reméljük ez a lendület a második kör 
végéig kitart és végre álmodozhatunk 
nem csak a jó szereplésért hanem a do-
bogós helyért is, hiszen a vezetőség és a 
jelenlegi klubelnökünk Bátyi János — 
akinek nagy szerepe volt abban, hogy 
csapatunk ilyen szép eredményt ért el —
a bajnoki cím elérését tűzte ki célul. 

Folytatódott a Járási Bajnokság 

Bútorok rendelésre: 
konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába óriási színválasztékkal.   

Computer-, Tv-, íróasztalok. 

Kisdobronyi út 116. szám alatt.  
Zazulics László       Tel: 80987714765 

 

Szatmári István 
Ajtók és ablakok rendelésre 

Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, Szövetkabátok , menyasszonyi ruhák, 
kosztümök és öltönyök  kosztümök és öltönyök  kosztümök és öltönyök  kosztümök és öltönyök  tisztítását 

vállalom.vállalom.vállalom.vállalom. 
Bőrkabátok tisztítása és festése. 

Elérhetőség: Csongor út 84. 
Tel.: 80969491032 
Sándor Krisztina 

Nagy „Kojsza” Diana és Nagy Dóra  
szeretettel várják leendő  
Új- és Meglévő ügyfeleit  

 MANIKÜR-, MŰKÖRÖM építő és 
KOZMETIKAI  szalonjukba! 

Kozmetikai szolgáltatások: 
Festés, gyantázás, masszírozás és sminkelés! 

 
 
 

Elérhetőség:  
Tel.: (8050)9942032, 714-302. 

Nagydobrony,  
Kisdobronyi út 89. 

  

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez. 
 

Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, 
műanyag lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. valamint há-

zak külső és belső hőszigeteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, 
üveggyapot, kőzetgyapot, csemperagasz, háló, dübel, nemes vakolat. 

Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás. 
5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén. 

Tel: 80976838444   ill.   80501012602                             
Varga István 

Gyógymasszázs, Műköröm építés, Manikür 
Szilvási Edina 

Nagydobrony, Vásártér u. 24. sz. 
Tel: 714-261 

+380982681901 

 2010. június második felé-
ben a Nagydobronyi Középiskola 
csapata  a Kaszonyi közép- és a 
Beregsomi általános iskola csapatá-
val  együtt Kárpátalját képviselte a 
VII. Összmagyar diákbajnokság 
magyaraországi döntőjében.  

Az általános iskolások a 
csongrádi, míg a 
nagydobronyiak a bics-
kei selejtezőből jutottak 
a döntőbe. A budapesti 
finálé megnyitóján az 
Üllői úti Albert Flórián 
Stadionban többek kö-
zött jelen volt Schmitt 
Pál, Magyarország ak-
kor még leendő köztár-
sasági elnöke, Mádl Fe-
renc, egykori köztársasá-
gi elnöke, Kü Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke, Várhidi Pál, az 
alapítvány tagja, valamint Grosics 
Gyula, az aranycsapat tagja. Schmitt 
Pál a további támogatásról biztosí-
totta az Aranycsapat Alapítványt, 
hiszen, mint ahogy azt kihangsú-
lyozta, a nemzetek egyesítése a 
sporton keresztül sikerül a legjob-
ban. 

 A középiskolás korcsoport 
döntőjében a nagydobronyi csapat a 
szlovákiai  dunaszerdahelyi iskolá-
sok ellen lépett pályára. Az ellenfél 
igen kemény csapatnak bizonyult, 
mindvégig őrizték 1-0-ás előnyüket, 
ám a srácok nem adták fel, a hosz-
szabbítás utolsó pillanataiban drá-

mai küzdelem során 
sikerült egyenlíteniük. 
A büntetőpárbajban a 
dobronyi ifjak higgad-
tak voltak és 5-3-as 
végeredménnyel kár-
pátaljai címvédésnek 
lehettek tanúi a szur-
kolók.  
 A 

Nagydobronyi középiskola futballis-
táit Sütő István tornatanár-edző és 
Szilvási Zoltán polgármester kísérte 
el, akik nagyon örültek a győzelem-
nek. Eddig ugyanis már háromszor 
jártak a döntő kapujában, ám a sok 
kitartó munkának, az ifjak tudásá-
nak és elszántságának köszönhetően 
idén végre a dobogó legmagasabb 
fokára állhattak fel.  

   

A Nagydobronyi Középiskola a diákbajnokság élén 


