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Kedves Izsaiak!

Domin István vagyok, 36 éves. Az Ipari Középiskola után 
Kassán tanultam, ahol gépész-konstruktőr végzettséget 
szereztem. Később a gazdasági szférában helyezkedtem el, 
majd magánvállalkozó lettem és egy marketingcéget ve-
zettem, társtulajdonosként. A Selye János Egyetem Gaz-
daságtudományi Karán közgazdász oklevelet szereztem, 
Vállalati irányítás és marketing szakon. Jelenleg a nyitrai 
Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Közgazdaságtani és 
Menedzsment Karán mérnöki tanulmányaimat végzem, 
vállalati irányítás szakon. Azt vallom ugyanis, tanulni so-
sem késő, hogy tudásomat a köz javára tudjam fordítani 
és községemet tudjam vele szolgálni. Nem véletlen tehát, 
hogy igyekszem olyan emberekkel, munkatársakkal kö-

Izsa a jövő faluja • Iža, dedina budúcnosti

Vážení Ižania!

Volám sa István Domin, mám 36 rokov. Po ukončení Strednej 
priemyselnej školy v Komárne som študoval v Košiciach v od-
bore strojárskeho konštruktérstva. Následne som sa zamestnal 
vo finančnej oblasti,  neskôr som ako  súkromný podnikateľ 
viedol vlastnú spoločnosť podnikajúcu v oblasti marketingu. 
Na Ekonomickej fakulte  Univerzity Selyeho v Komárne som 
získal ekonomické vzdelanie v odbore  vedenia podnikov a 
marketingu. V súčasnosti študujem na inžinierskom stupni  
Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre, v odbore ekonomika podnikov.  Som 
totiž zástancom  názoru, že nikdy nie je neskoro učiť sa, zvlášť, 
ak môžem využiť svoje vedomosti v prospech našej obce a ve-
rejnosti. Nie je teda náhodou, že sa snažím obklopiť ľuďmi a 



emlékeznek rá, lendületes munkát ígértem, modern gon-
dolkodásmóddal. Úgy érzem, sikerült betartanom ígére-
tem, hisz Izsa a környék legszebben és leglátványosabban 
fejlődő községe lett. Számos általános érvényű rendele-
tünk is ebben a szellemben lett átdolgozva, és számos be-
ruházás is ezt a fajta gondolkodásmódot dicséri. 
Sikerült szorosabbá fűzni a történelmi egyházakkal való 
kapcsolatunkat. Segítettünk a katolikus egyház keresztjé-
nek cseréjében, kitisztítottuk az évtizedek óta elhanyagolt 
református temetőt, részt vettünk az evangélikus templom 
felszentelésében. Rendszeres támogatói vagyunk a Men-
tálisan sérült gyermekek klubjának Komáromban. Több 
alkalommal gyűjtést rendeztünk, ha úgy ítéltük meg, 
szükség van az anyagi vagy természetbeli segítségre. A 
nyugdíjasoknak is jól esik egy szép szó, vagy az általunk 

rülvenni magam, akik értenek a mi nyelvünkön, a közös-
ség nyelvén. Nagy köszönettel tartozom a Községi Hivatal 
minden dolgozójának, akik nap, mint nap segítik a mun-
kát, hogy az Önök számára megfelelő szolgáltatást tudjuk 
nyújtani. Nagyon jó csapat alakult ki a hivatalban olyan 
alkalmazottakból, akik szintén képezik magukat különféle 
iskolázásokon, hogy általuk nyújtott szolgáltatásokat mi-
nél magasabb szintre tudják emelni. Engedjék meg, hogy 
Önöknek is köszönetet mondjak, akik megbíztak bennem 
és lehetővé tették számomra, hogy szeretett községem pol-
gármestere lehetek!
Jelenleg ismét a támogatásukért folyamodom és szívből 
remélem, sikerült eddig is, illetve sikerül a jövőben is 
meghálálnom a belém vetett bizalmukat. Igen, elismerem, 
nem épp a szokványos módon vezetem a községet, de ha 

kolegami,  ktorí rozumejú našej reči a reči našej obce. Z mo-
jej strany patrí veľká vďaka každému jednému zamestnancovi 
Obecného  úradu, ktorí sa  každodenne podieľajú  na  našej 
činnosti, aby sme  vám mohli poskytnúť  čo najlepšie služby. V 
rámci Obecného úradu sa vytvoril jeden veľmi dobrý tím ľudí, 
ktorí sa takisto z dôvodu vyhovenia a poskytnutia čo najkva-
litnejších služieb vzdelávajú na rôznych školeniach. Zároveň 
mi dovoľte, milí priatelia, aby som poďakoval aj Vám , za Vašu 
prejavenú dôveru a za to, že ste mi umožnili, aby som sa stal 
starostom mojej rodnej obce! 
V súčasnej dobe sa na Vás opäť obraciam s prosbou o podporu, 
pričom  zo srdca dúfam, že sa mi podarilo aj doteraz a poda-
rí aj do budúcnosti odvďačiť za Vašu dôveru a priazeň. Áno, 
uznávam, nevediem obec obvyklým spôsobom, ale ak sa dobre 
pamätáte, sľúbil som Vám dynamickosť a moderné zmýšľanie. 

Verím, že sa mi podarilo naplniť sľuby, veď Iža sa stala jednou 
z najkrajšie  a najmarkantnejšie  sa rozvíjajúcich obcí v okolí. 
Mnoho všeobecne záväzných nariadení obce bolo prepracova-
ných v tomto duchu a aj naše realizované  a plánované investí-
cie zodpovedajú tomuto typu zmýšľania.        
Podarilo sa nám zlepšiť vzťahy s miestnymi cirkevnými ob-
cami. Boli sme nápomocní  pri výmene kríža  na katolíckom 
kostole, vyčistili sme cintorín reformovanej cirkvi, ktorý bol 
zanedbaný desiatky rokov, podieľali sme sa na vysvätení kos-
tola evanjelickej cirkvi. Sme pravidelnými podporovateľmi  
Združenia na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím v Ko-
márne. V prípade finančnej alebo materiálnej odkázanosti a 
tiesne sme niekoľkokrát  zorganizovali zbierky. Takisto poteší  
aj našich  dôchodcov pekné slovo, či malá pozornosť a darček v 
rámci Dňa dôchodcov alebo Vianoc pre všetkých.



gatjuk kulturális és sportszervezeteinket, akik folyamatos 
kulturális rendezvényekkel, előadásokkal, illetve soroza-
tos győzelmekkel hálálják meg gondoskodásunkat. 
Az utóbbi években sajnos a hó, az erős szél nem kímélt 
minket. Szükség volt gépesített beavatkozásra a kézi erő 
mellett, hogy szabaddá tudjunk tenni több utcát, utat a 
községben. 2013-ban a Duna vize tréfált meg minket. Az 
Önkéntes tűzoltók, sportolók és több lakos egy szóra csa-
tarendbe állt, hogy községét védje. Közösen védtük meg a 
falut és még Almásfüzitőnek és Komáromnak is segíteni 
tudtunk ebben a helyzetben. 
Tovább akarom folytatni a megkezdett munkát. Az el-
ért sikerek kis mozaikokként tevődnek össze. Sok ember 
munkája van mögötte. Még több pályázatot fogunk bead-
ni, ahogy ezt tettük eddig is, hadd írják rólunk, hogy Izsa 

adott ajándék, megvendégelés Nyugdíjasnapon vagy a 
Mindenki karácsonyán.
A helyi iskola és óvoda szívügyünk. Kiállunk mellettük, ha 
veszély fenyegeti létezésüket. Meg kell tartanunk az izsai 
iskolát!
A környékbeli településekkel is rendkívül jó viszonyt ápo-
lunk. Testvérközségünk, Almásfüzitő, illetve baráti köz-
ségünk Gyermely képviselői jelenléte nélkül már szinte 
elképzelhetetlen lenne egy-egy nagyobb községi rendez-
vény, ahogy mi is részt veszünk az ő rendezvényeiken. A 
szomszédos Komárom segítségével pedig elképzelhetetlen 
lenne a Komáromi napok, izsai Lovasnap nélkül. Azt gon-
dolom, egy régió csak az összefogás által lehet életképes.
Sikerült új épületbe költöztetni a Községi Hivatalt, ahol 
nagyon élénk kulturális élet folyik. Minden évben támo-

Miestna základná škola a škôlka je našou srdcovou záležitos-
ťou. Ak je ohrozená ich existencia, podporíme  a zastaneme sa 
ich. Musíme zachovať našu ižanskú základnú školu!  
Máme výnimočne dobré vzťahy aj s okolitými obcami. Je už 
takmer nepredstaviteľné uskutočnenie väčších obecných pod-
ujatí bez prítomnosti poslancov a predstaviteľov našej sester-
skej obce Almásfüzitő a priateľskej obce  Gyermely, tak ako aj 
my sme aktívnymi účastníkmi na ich podujatiach.   V sused-
nom  meste Komárno sú takisto nepredstaviteľné Komárňan-
ské dni bez Ižanských jazdeckých dní.  Myslím si, že región je 
životaschopný len vďaka spolupráci a súdržnosti. 
Podarilo sa nám presťahovať Obecný úrad do novej budovy, 
v ktorej prekvitá kultúrny život. Každoročne podporujeme 
miestne  kultúrne aj športové organizácie, ktoré sa nám od-
vďačujú za poskytnutú starostlivosť pravidelnými kultúrnymi 

podujatiami, predstaveniami a radom víťazstiev. 
V uplynulých rokoch nás žiaľ neminula  snehová kalamita ani 
silný vietor. Popri ľudskej pomoci bol potrebný aj zásah me-
chanizmami, aby mohli byť  sprejazdnené viaceré ulice 
a cestné úseky v našej obci. V roku 2013 si s nami  zažartovali 
vody Dunaja. Dobrovoľní hasiči, športovci a viacerí občania sa 
postavili do jedného radu, aby ochránili svoju obec.  Spoločný-
mi silami sa nám ju podarilo uchrániť, pričom sme v ťažkej si-
tuácii dokázali pomôcť aj obci Almásfüzitő a mestu Komárno.  
Hodlám pokračovať v načatej práci. Dosiahnuté úspechy sú 
ako  malé dielce skladačky. Je za nimi práca mnohých ľudí. 
Budeme zostavovať  a podávať ešte viac projektov, nech o nás 
oprávnene píšu, že Iža  dokázala využiť  viac dotačných zdrojov 
ako Komárno!  Tu, na brehu Dunaja vytvoríme  európsku obec, 
ktorej základné kamene už boli položené. Projekt múzea nebol 



több pályázati forrást tudott hasznosítani, mint Komá-
rom! Létrehozunk egy európai települést itt a Duna mel-
lett, melynek az alapköveit már leraktuk. A múzeum nem 
saját célra készült el ennyi év után, hanem, hogy minél 
több turistát ki tudjon szolgálni, akik ellátogatnak hoz-
zánk a bicikli-utunkon, melynek a létrehozásában magam 
is aktívan részt vettem.
Rossz állapotban vannak járdáink, melyet, nagyon helye-
sen a Falugyűlésen sokan meg is jegyeztek. Szükség van 
a község új arculatának megtervezésére. A Komáromi út 
mély árkait, rossz buszmegállóit helyre kell hoznunk. Mo-
dern technológiával sikerülhet az árkokat helyettesíteni, 
hogy a vizet elvezessék és a rezgéseket tompítsák, viszont 
ne legyenek balesetveszélyesek. A járdák javítására saját 
erőből térköveket gyártunk, melyeket először a temetőben 

rakunk le a régi rossz út helyett. Folytatni fogjuk a többi 
járdaszakasz felújítását is ezzel a módszerrel, ami nagyon 
fontos: saját erőből tesszük mindezt. Meg kell oldanunk a 
Tóth Kurucz János utca esővíz elvezetését is.
Folytatni kívánom a közterületek biztonságosabbá tételét  
a kamerarendszer bővítésével. Pár évvel ezelőtt még el sem 
hittük volna, hogy lehet nekünk is térfigyelő rendszerünk, 
ingyenes WIFI szolgáltatásunk vagy új kábeltévé szolgál-
tatónk, új kamerával felszerelve, hangszigetelt stúdióval. 
Örömmel jelentem: Ma ez létezik Izsán!
A községi könyvtár megnyitásra vár. Új számítógépes nyil-
vántartással ellátott, modern könyvtárunk lesz, amely a 
környéken egyedülálló.
Az iskolában már letettük az alapjait egy kézilabda után-
pótlásképzésnek, mely Magyarországi NB 2-es kézilabda 

realizovaný po toľkých rokoch len pre vlastné ciele, ale aby ob-
slúžilo čo najviac turistov, ktorí k nám zavítajú na cyklotrase,  
na ktorej  vytvorení som sa aj ja osobne aktívne podieľal.   
Naše chodníky sú v zlom stave, čo veľmi správne poznamenali 
viacerí zúčastnení na zhromaždení obyvateľov. Je potrebné ve-
novať sa naplánovaniu nového celkového vzhľadu našej obce. 
Musíme napraviť hlboké jarky Komárňanskej ulice ako aj sta-
ré autobusové zastávky. Modernými technológiami sa môže 
podariť  nahradiť  jarky vhodným  systémom, ktorý zabezpe-
čí odvedenie dažďovej vody a zároveň tlmí  nežiaduce  otra-
sy  spôsobené premávkou, pričom by sa dosiahlo aj zníženie 
nebezpečnosti tohto úseku.  Opravu  chodníkov  uskutočňu-
jeme   vlastnými silami výrobou  dlažobných kociek, ktoré ako 
prvé uložíme na miesto starého chodníka v cintoríne. Budeme 
pokračovať v oprave chodníkov aj na ďalších úsekoch. A čo je 

veľmi dôležité, výroba tvárnic a práce sú uskutočňované  vlast-
nými silami. Zároveň musíme vyriešiť aj odvedenie dažďovej 
vody v ulici Jána Tóth Kurucza.
Mienim pokračovať vo zvýšení  bezpečnosti verejných 
priestranstiev rozšírením kamerového systému. Pred niekoľ-
kými  rokmi sme si ani nevedeli predstaviť situáciu, že aj v na-
šej obci budeme mať  kamerový systém, bezplatné WIFI alebo 
nového prevádzkovateľa káblovej televízie, s vybavením štúdia 
novou kamerou a zvukotesnou miestnosťou. Dnes to všetko v 
Iži skutočne existuje!
Obecná knižnica čaká na znovuotvorenie. Budeme mať kniž-
nicu  jedinečnú v okolí, vybavenú modernou elektronickou 
knižničnou evidenciou. 
V našej základnej škole boli položené základy výučby hádzanej 
a vzniká nová generácia hráčov, ktorí sa môžu stať do budúc-





csapatoknak biztosíthat utánpótlást, ezzel biztosítunk 
gyermekeink számára kiugrási lehetőséget. Szükség van a 
tornaterem tetőszerkezetének rekonstrukciójára is. Újra-
szervezzük az ifjúsági klubot, ahol nagyon hasznos munka 
folyt eddig is.
Jobbá szeretném tenni a Hivatal és a lakosok kapcsolatát, 
ezért bevezetünk egy ingyenes SMS rendszert, melyből a 
lakosok azonnal informálódhatnak a község történéseiről.
A közvilágítás rekonstrukciója már megvalósításra vár. 
Végre felszerelhetjük az új LED-es rendszert, hogy éjjel is 
biztonságban érezhessük magunkat és nem utolsó sorban, 
spóroljunk a villanyszámlán. A szerződést már aláírtam, 
már csak az engedélyre várunk.
Megálmodtuk községünk új központját, a Szent Erzsébet 
teret. Az építkezési engedély kiadása után felépül kettő, 

egyenként 7 lakásos egység, melyek megvásárolhatóak 
lesznek. Velük szemben pedig megépül a Szent Erzsébet 
Szépkorúak otthona, melyben helyet kapnak nyugdíjasa-
ink. Ezzel azt szeretném elérni, hogy együtt maradjanak 
az izsai családok, segítsék egymást a generációk. Ugyan-
ebben az épületben kap majd helyet a 2 orvosi rendelő, a 
gyógyszertár és a posta is. 
Olyan hosszú távú terveket kínálok Önöknek, nekünk, 
melyek rövid időn belül megvalósulhatnak és a javunkat 
szolgálják majd. Közös erővel, együtt a jövőt építjük Izsán. 
Kialakítunk egy európai települést, mely a környék példá-
jává válhat majd. Csak ez az irány vezethet minket előre!

Csak közös erővel érhetünk el sikereket, kérem, támogas-
sák munkámat, ahogy tették eddig is!

nosti členmi  hádzanárskeho tímu NB 2 v Maďarsku.   Reorga-
nizujeme klub mládeže, ktorý vykonával aj doteraz užitočnú a  
dôležitú  činnosť.
Je pre mňa dôležité zlepšenie vzťahu Obecného úradu a našich 
obyvateľov. S týmto cieľom sme zaviedli bezplatný systém za-
sielania SMS správ, vďaka ktorým môžu byť občania okamžite 
informovaní o dianí v našej obci.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia čaká už iba na realizáciu. 
Konečne budú môcť byť nainštalované nové svietidlá, vybave-
né modernou  LED technológiou, teda aj po zotmení sa bude-
me môcť cítiť bezpečnejšie a v nekonečnom rade ušetríme aj 
na účte za elektrinu. Dotačnú zmluvu na tento projekt som už 
podpísal, čakáme len na príslušné povolenia.
Vysnívali sme si nové centrum našej obce, námestie sv. Alžbe-
ty. Po vydaní stavebného povolenia bude najskôr vybudova-

ných  2 x 7 bytových jednotiek, ktoré bude možné zakúpiť si 
do osobného vlastníctva. Oproti týmto bytom bude postavený 
Domov sv. Alžbety, určený seniorom. Cieľom projektu je, aby 
mohli ižanské rodiny a jej členovia zostať spolu a jednotlivé 
generácie mali možnosť vzájomne si pomáhať.   V tejto istej  
budove budú umiestnené dve lekárske ambulancie, lekáreň a 
pošta. 
Ponúkam Vám, nám, také dlhodobé a perspektívne plány, kto-
ré sú uskutočniteľné v krátkom čase a poslúžia v prospech nás 
všetkých. Spoločnými silami budujeme v Iži budúcnosť. Vybu-
dujeme európsku obec, ktorá sa stane príkladom tohto regió-
nu. Len tento smer nás môže posunúť vopred!

Len spoločnými silami môžeme dosiahnuť  úspechy.  Prosím, 
podporte moju prácu, tak ako tomu bolo aj doposiaľ!



rátermettségüket - ezzel is kihangsúlyozva iskolánk 
fontosságát a falu életében. Az iskolai rendezvénye-
ket örömmel látogatja, ahol szintén kiemelt figyelmet 
fordít annak kihangsúlyozására, milyen fontos isko-
lánk fennmaradása. Mint az iskola volt diákja, rámu-
tat arra a tényre is, hogy azok a tanulók, akik a városi 
alapiskolákban tanulnak, vagy nagyon ritkán kapcso-
lódnak be aktívan a falu életébe, vagy szinte egyálta-
lán nem mutatnak érdeklődést iránta (sem diákéveik 
alatt, sem pedig tanulmányaik befejezését követően). 
Domin polgármester úr saját példájával is szeretné 
igazolni, hogy mindenkinek módjában áll tenni va-

schopnosti a nadanie, a tým vyzdvihujúc dôležitosť 
našej školy v živote obce. S obľubou sa zúčastňuje 
aj podujatí organizovaných školou, kde vždy venuje 
pozornosť zdôrazneniu dôležitosti uchovania exis-
tencie našej školy. Ako bývalý žiak našej inštitúcie 
poukazuje aj na fakt, že tí žiaci, ktorí navštevujú zá-
kladné školy v meste sa zúčastňujú aktívneho života 
v obci len zriedkavo alebo vôbec a nepreukazujú zá-
ujem o dianie v obci ani počas študentských rokov 
a ani po  absolvovaní štúdia. Pán starosta Domin 
je osobným príkladom toho, že každý má možnosť 
vykonať niečo prospešné pre svoju rodnú obec. Žije 

„Ez alatt a négyéves időszak alatt minden tőle telhe-
tőt megtett annak érdekében, hogy intézményünk 
fennmaradjon. Törekvései között megemlíteném azt, 
hogy igyekezett jobb körülményeket teremteni isko-
lánk tanulóinak és az ott dolgozóknak. Ezzel kapcso-
latban csupán néhány beruházást, javítást említek 
meg a továbbiakban. Irányítása alatt iskolánkban 
megvalósult a kazán cseréje az iskola épületében, va-
lamint sikerült lecserélni a radiátorokat az óvodában 
és a konyhán. 
Örömmel veszi, ha iskolánk diákjai szerepelnek a falu-
si rendezvényeken, megmutatva így ügyességüket és 

„Počas uplynulého štvorročného obdobia vykonal 
všetko, čo bolo v jeho silách  v prospech zachovania 
existencie našej inštitúcie. Medzi iným sa usiloval 
o vytvorenie čo najlepších podmienok pre žiakov aj 
zamestnancov našej školy. V tejto súvislosti spome-
niem len niekoľ ko investícií. Pod jeho vedením bola 
vykonaná výmena vykurovacích kotlov v budove 
školy, a zároveň v budove škôlky a školskej kuchyne 
a jedálne sa podarilo  nahradiť staré radiátory no-
vými. 
Je potešený účasťou našich žiakov na obecných 
podujatiach,  poskytnúc im príležitosť  ukázať svoje 



gezte, ezért is érintik őt érzékenyen az iskola viszon-
tagságai.
Az iskola körüli kihívásokat, megoldandó problé-
mákat mindig bátran megosztom vele, mert minden 
alkalommal törekszik arra, hogy megoldást találjon 
rájuk, s hasznos tanácsokkal lát el. Fiatal kora ellené-
re szembetűnően tapasztalt, ugyanakkor érdeklődő 
és nyitott személyiség. Az itt felsorakoztatott okok 
miatt bátran kijelenthetem, hogy szívesen dolgozom 
Vele együtt.”

Boschetti Adriana, iskolaigazgató

ladnej školy, preto sa ho osobne a citlivo dotýkajú 
nepriaznivé kroky voči našej inštitúcii. 
S dôverou sa na neho obraciam s problémami a vý-
zvami, týkajúcimi sa našej školy, keďže pri každej 
príležitosti má snahu nájsť riešenie a poskytuje mi 
užitočné rady. Napriek svojmu mladému veku má 
očividné skúsenosti, je zároveň interesujúcou sa a 
otvorenou  osobnosťou.
Aj z dôvodov uvedených môžem smelo prehlásiť, že 
s ním  spolupracujem vďačne a rada.“

Adriana Boschetti, riaditeľ ka základnej školy 

lamit szülőfalujáért. Ő itt éli mindennapjait, és nap, 
mint nap a falu jobblétéért munkálkodik. Korából ki-
folyólag ő még a problémákat fiatalos szemszögből, 
más megvilágításban látja, ezért a település fejlődé-
séért számos előremutató javaslatot is tett.
Támogatását nem csupán szavakkal fejezi ki, de tette-
ivel is bizonyította, mikor kiállt iskolánk mellett 2013 
nyarán. Ekkor ugyanis egyöntetűen elutasítottuk 
azt a minisztériumi rendeletet, melynek értelmében 
csak két osztály maradt volna fenn az alsó tagozaton. 
Ahogy azt már korábban említettem, az alapiskolai 
tanulmányait Domin István is az izsai iskolában vé-

tu svoj každodenný život a dennodenne pracuje pre 
jej dobro. S ohľadom na jeho vek vidí problémy mla-
díckym pohľadom, z iného uhla, pričom dokáže na-
vrhnúť konštruktívne riešenia.
Jeho podpora našej inštitúcie nie je vyjadrená len 
slovami, ale svoj postoj prejavil aj činmi, keď v lete 
roku 2013 poskytol našej škole morálnu oporu. Vte-
dy sme totiž jednohlasne odmietli opatrenie minis-
terstva školstva, ktoré by  malo za následok zrušenie 
druhé stupňa a ponechanie dvoch tried na prvom 
stupni našej základnej školy. Ako som už spomenu-
la, István Domin bol tak isto žiakom miestnej zák-



Domin István
polgármester
starosta

Domin Istvánt régóta ismerem, magyar közösségünk iránt elkötelezett, 
odaadó embernek ismertem meg őt. Meglátásom szerint a polgármesteri 
poszton is jól teljesít, törődik nem csak Izsa község gazdasági, de szellemi 
gyarapodásával is. Jó lenne, ha a polgárok megtisztelnék őt bizalmukkal, 
hogy folytatni tudja fontos munkáját.
Csáky Pál EP-képviselő

Istvána Domina poznám už dlho. Spoznal som ho ako človeka oddaného  
a zaviazaného záujmom maďarskej komunity. Podľa môjho názoru sa 
osvedčil aj na poste starostu, dbá nielen o hospodársky rozvoj obce Iža, 
ale aj o jej duchovný rast. Bolo by dobré, ak by ho občania  poctili svojou 
dôverou, aby mohol pokračovať vo svojom dôležitom poslaní.

Pál Csáky, poslanec EP 
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