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 Az első világháborúban elesett magyar 
honvédek emlékhelye felújítás alatt áll. Ez az 
emlékmű közadakozásból épült, a második 
világháború idején. Húsz év kellett ahhoz, 
hogy mind a körülmények, mind az anyagi 
források lehetővé tegyék felállítását, így 1941-
ben közadakozásból állították fel a hősök em-
lékművét a falu központjában, a templom előtt. 
 Nagydobrony lakossága aláírást gyűj-
tött, hogy a katonaszobor e szent helyen ma-
radjon. Az az ötlet, hogy áthelyezzék a szob-
rot, nem bizonyult sikeresnek. A falu lakossá-
ga tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett. 2010. 
okóber 22-én a polgármesteri hivatalban a 
képviselők és az egyház kurátora határozatot 
hoztak, hogy az emlékmű ügyében kikérik a 
lakosság véleményét. Azóta ismertté vált, hogy 
Ukrajnában az 50 évnél régebben felállított 
műemléket a Műemlékvédelmi Törvény védi, s 
annak rongálóját, áthelyezőjét akár börtönbün-
tetéssel is sújthatják. 
 Nagydobronyban mindenki ismerte és 
szerette Bara Borbála (1901-1983) népies stílu-
sú verseit. Ő itt született, itt élt, és ha kérték, 
verseivel vigaszt nyújtott vagy jókedvre derí-
tett. 1941-ben felkérték, írjon szoboravató 
verset az I. világháború hőseinek emlékére. A 
szoboravató ünnepségen a verset lánya, Hidi 
Jolán mondta el. Az alábbiakban közreadjuk a 
verset. 
 Tisztelt nagydobronyi lakosok! Halot-
tak napja közeleg. Az emlékmű olyan emberek 
halálára emlékeztet, akik közösségükért áldoz-
ták életüket. Tegyék, tegyük lehetővé, hogy 
méltó helye lehessen kegyeletünk lerovásának. 
Mentsük meg a katonát az áthelyezéstől! Tar-
tozunk ezzel a halottak emlékének, s tartozunk 
vele nemcsak magunknak, hanem az eljövendő 
nemzedékeknek is, hogy megismerhessék a 
történelem sötét napjaiban hőssé lett emberek 
nevét. 

Seres Géza 
 

Bara Borbála 
Emlékezünk 

Nagydobrony községnek e szép ünnepnap-
ján 

Szálljunk el a múltba emlékeink szárnyán… 
Még ha fáj is szívünk, szálljunk el odáig, 

El a 14-es világháborúig. 
Ez szült szép hazánknak sokezer fájdalmat, 

Derült napjainkra ez borított árnyat. 
Amikor ifjaink mind a harcba mentek, 
Sokan azok közül vissza sosem jöttek. 
Miattuk az anyák, hű özvegyek, árvák 

Sírva keresték szeretteik fejfáját. 
Hulló könnyeikkel a földet áztatták, 

Mégsem találták meg kedvesüknek sírját. 
Kedvesük testje nyugszik szétszórtan, mesz-

sze, 
Lelkük megdicsőülve szállott fel a Mennybe. 

A vérük kiáltott két évtizeden át: 
Mikor állítják fel hőseinknek szobrát? 

Íme, meghallottuk, nem alszik egyik sem, 
Mert magyar szív dobog itt minden kebel-

ben. 
Törtettek reménnyel és bátran előre, 

A magyar igazság lángjával szemükbe. 
Harcoltak bátran, elszántan a népért, 

Ezért ott fent kapják a megérdemelt bért. 
Azt, hogy hányan haltak meg, hol, ki, merre, 

Ó, gondolni erre közülünk ki merne! 
Lehet, egy jó édesapának a testjét 

Ellenség gránátja szaggatta szerte szét. 
Vagy egy forrón szeretett gyermek holtteste 

Bajonettel ásott sírba van temetve. 
Ott nyugszik csöndben, lágyan, édesen. 

Pihenj békében, Hősöm, Kedvesem! 
Vagy egy harmadik, fent, a magas hegyen 

Ott maradt csöndben, eltemetetlen. 
Egy marok föld nem jutott reája, 

Nem zöldült fű soha a sírjára. 
Özvegyek, árvák, tovább nem mondom, 
Vérző sebeitek tovább nem szaggatom. 

Könnyeket többé ti ne hullassatok, 
Inkább megnyugodva ezt mondjátok: 

Elhunyt kedveseink, örök álmotokat csönd-
ben aludjátok! 

Frontharcosok, kik megszenvedtetek, 
A haláltól sokat rettegtetek, 

Ti rokkantak, kik megmaradtatok! 
E pillanatban ide álljatok! 

Rebegjetek az égbe egy imát, 
Szenteljétek fel hőseinknek szobrát! 

Ifjú nemzedék, nézz a jövőbe, 
Bátran eredj ki a csatatérre, 

Ha életedet kéri a haza, 
Bátran add oda, nézz e szoborra! 

Emléked él és ragyog örökre 
Míg magyar szív dobog e kebelbe. 
Ha e szent szobor előtt elhaladsz, 

Mindig tisztelettel hajtsd meg magad! 
Tiszteld Istent, szeresd a hazádat, 

Így neked soha, semmi nem árthat! 
 

Nagydobrony, 1941. 
 

Nagydobronyban emlékeznek… 

A Nagydobrony újság rendszeresen 
tudósít az I. világháború nagydobronyi hősi 
halottainak állított emlékmű felújítása körüli 
bonyodalmakról, az áttegyük-netegyük körüli 
indulatokról. Utolsó számában még arról írt, 
hogy mivel az egyházközség presbitériuma 
nem engedélyezi az emlékmű visszahelyezé-
sét a régi helyére, a községi tanács úgy határo-
zott, hogy még az őszön elkészülő közparkban 
ad neki helyet. A talapzat elkészült, ám ami-
kor az elszállításra sor került volna, falubelink 
egy csoportja megakadályozta az elszállítást, 
majd beadvánnyal fordultak a tanácshoz, hogy 
egyeztessen a presbitériummal, hogy a katona 
a régi helyén kerüljön felállításra. A bead-
ványra a fenti levél érkezett válaszul. 

Olvasva a levelet néhány kérdés fogal-
mazódott meg bennem: 

A szobroknak is megvan a maguk sor-
sa. Nagydobrony katona fiai az I. világháború-
ban harcoltak, hol győztek a csatában majd a 
hátország megroggyanása miatt vesztettek a 
háborúban. Tették a dolgukat a szerb, a galíci-
ai fronton Doberdó véráztatta fennsíkján és 
adták a legdrágábbat a győzelemért, az életü-
ket. 

Magyarország feldarabolása után 
Nagydobronyt először a románok szállták 
meg, majd velünk szintén ellenséges csehszlo-
vák állam fennhatósága alá került. A csehszlo-
vák hatóságok megakadályozták a hősi halált 
halt katonák özvegyeinek, szülőknek, gyerme-
keknek, hogy méltó emlékhelyet állítsanak, a 
ki tudja hol nyugvó elesett harcosoknak. 

1938. októbere, a magyarok bejövetele 
után a község gyűjtést rendezett és közadako-
zásból összejött a méltó emlékműre szükséges 
összeg. A történelmi emlékezet megőrizte a 
felavatás felemelő ünnepélyességét de senki 
nem hallatta hangját, hogy a templom előtti 
helyszín sérti a református hitelveket. 

Amikor bejöttek az oroszok, a helyi 
zsarnokok -Koma Ráti és kommunista bandá-
ja- kötelet vettetek a katona nyakába, földre 
döntötték, majd kiszállították a temető sarká-
ba, mely cselekedetük a falu megfélemlítését 
szolgálta. 

Negyven év múltán, a peresztrojka 
időszakában, amikor lazult a lelkeket szorító 
bilincs a KMKSZ kezdeményezésére a ketté-
tört katonaszobor visszakerült a talapzatára. 
1989-ben a református egyházközösség 
(lelkésze Horkay László) se lelt semmi kivet-
nivalót a 400 éves kálvinista hitelvekkel, ha-
gyományokkal ellenkezőt az emlékműben, 
hanem a terror és a szorongattatás alól való 
felszabadulásként élte meg. 

Kérdezem, hogy a májusban megvá-
lasztott presbitériuma vallásossága különb-e 
azokénál, akik a 20. század legnehezebb, az 
üldöztetés évtizedeiben fenntartották az egy-
házat, a hitüket megőrizték. 

Tudnak-e olyan titkos tanítást vagy 
kátéból olyan kisbetűs részt, amelyről nekünk 
nincs tudomásunk-hát mondják el, ne titkol-
ják!Vagyunk még pár ezren ebben a faluban, 
akik nem értik miért bálvány (Badó Kálmán 
szavaival élve) a nagydobronyi katonák hősi 
halotti emlékműve, miért bálvány a templom 
előtt és miért nem bálvány a templom mögött. 

Az elmúlt évtizedek története azt mu-
tatja, hogy a katona a nagydobronyiaknak 
érzelmileg fontos. Fontos, hogy ott maradjon, 
ahová a nem kevésbé vallásos őseink állítot-
ták. 

Úgy tűnik a szobor körül patthelyzet 
alakult ki-a presbitérium nem enged, a község 
meg azt szeretné, hogy a szobor ott maradjon 
ahol volt-úgy 200 aláírás született két nap 
alatt ez támogatandó. Ezt a helyzetet úgy lehet 
feloldani, ha fordulunk a minden jog forrásá-
hoz-a közakarathoz. Döntse el vagy a refor-
mátus gyülekezet közgyűlése vagy népszava-
zás, hol legyen felállítva a felújított szobor, 
amely nem egy emlékmű, hanem az emlék-
mű falunk I. világháborúban elesett hősi ha-
lottainak az emlékműve. 

Én, mind a magam, mind a KMKSZ 
helyi alapszervezetének nevében ígérem, hogy 
ott fejezzük be az emlékmű felállítását ahol a 
közösség eldönti. 

Hidi László, a KMKSZ helyi alapszer-
vezetének elnöke. 

Mégse ballag a katona?! 

 A Nagydobronyi Takarék-
bank (ОЩАДБАНК) felhívja a 
lakosok figyelmét arra, hogy nem 
számolnak fel plusz kezelési költ-
séget a villany és gáz számlák befi-
zetésénél.  
  

Válasszanak minket! 
Nagydobronyi Községháza 

 
Munkaidő 7:30—12:30 

Figyelem! 
 A Nagydobronyi Állami 
Kommunális vállalat felkéri a la-
kosságot, hogy a temetőkben a kiírá-
sok alapján helyezzék el külön a le-
bomló hulladékot (gyomok, virá-
gok, stb.,) és külön a műanyag 
(flakon, koszorúk) vagy más nem 
lebomló hulladékot. 

 Közreműködésüket előre is 
köszönjük.   

Tisztelt ukrán honatyáink a 2010. október 
31.-i helyhatósági választásokra egy új választási 
rendszerrel rukkoltak elő. Nem egyéni körzetes, 
nem tisztán pártlistás szisztémával, hanem a kettő-
nek a keverékével. Vagyis a járási és megyei tanács 
összetételük szerint fele részben egyéni körzetekben 
megválasztott képviselőkből tevődik össze, fele 
részben a pártlistákról bekerülő képviselőkből. A 
pártlistákról hogy hány képviselő kerül be, azt az 
adott párt listájára leadott szavazatok száma dönti el. 
Az egyéni körzetekben egyszerűbb, a legtöbb szava-
zatot elnyert jelölt viszi az egész egyéni körzetet. 
Ügye, hogy nem bonyolult! 

A jobb megértés kedvéért vegyük sorra, 
mivel találkozik a szavazó Nagydobronyban a sza-
vazókörzetében. Megérkezve a szavazókörzetbe 
személyigazolvánnyal igazolja magát, majd az utcá-
jához kijelölt biztos kikeresi nevét a választási név-
jegyzékből, ahol a szavazó aláír. Majd kap 6 (hat) 
darab aláírt és lepecsételt szavazócédulát: egyet a 
polgármesteri, egyet a községtanácsi választásra, 
egyet a járási egyéni, egyet a járási pártlistára, egyet 
a megyei egyéni körzeti, egyet a megyei pártlistás 
választásra. A polgármesteri és az utcaképviselő 
választási cédulán nevek lesznek onnan kell kivá-
lasztani a megfelelőt és a neve melletti négyzetbe          
egy plusz „+” jelet tenni. 

A járásra mint említettük két cédulát kell 
kitölteni. Az egyéni körzetre adott világosbarna 
szavazólapon a jelöltek nevei ukránul szerepelnek, 
például a mi jelöltünk Katona Béla gimnáziumigaz-

gató. Катона Бейла Андрійович néven lesz meg-
található, a neve mellé kell egy „+” jelet tenni. 

A járási pártlistás világoszöld szavazólapon 
a pártok szintén ukránul vannak feltüntetve. Ezen a 
listán van legelől Kántor József iskolaigazgató, a 
KMKSZ nevét a 17. helyen, „КМКС” Партія 
угорців України formába lehet meglelni, mellé 
egy „+” jelet kell beírni. Megyei egyéni körzetbe 
kékeszöld szavazólapon Kovács Miklós nevét 
Ковач Микола Миколайович formában talál-
hatjuk meg- mellé egy plusz „+” jel tevődik. 

A világoskék szavazócédula a megyei 
pártlistás lesz, ott a 20. helyen a KMKSZ neve 
szintén ukránul-„КМКС” Партія Угорців 
України. Ezen a listán elől szerepel földing dr. 
Orosz Ildikó. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy szava-
zócédulán csak egy nevet vagy pártot szabad kijelöl-
ni, mert ha kettőre vagy többre tesszük a „+” jelet a 
szavazólap érvénytelen lesz. 

Fontos, hogy mindenki menjen el szavazni, 
mert ha nem megy el akkor azok döntése érvényesül 
akik vették a fáradtságot és megjelentek a szavazó-
körzetben. A szavazócédulát a fülkében egyedül kell 
kitölteni, a kitöltött szelvényeket kettőbe hajtva, 
nem megmutatva, senkinek, dobjuk az urnába. 

Válasszon minket mert: 
Minden magyart megszólítunk 
Minden igaz magyarra számítunk 
Minden hű magyart számon tartunk.  

KMKSZ nagydobronyi alapszervezete. 

Hogyan szavazzunk, hogy jól válasszunk! 



Választás 2010 

 Orbán Viktor, a 
Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke hétfőn 
fogadta hivatalában a 
Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség 
(KMKSZ)  Kovács 
Miklós elnök vezette 
küldöttségét, amelynek 
tagjai voltak Brenzovics 
László és Milován Sán-
dor alelnökök, valamint Gulácsy Géza, a 
KMKSZ Munkácsi Középszintű Szerveze-
tének elnöke. 
A megbeszélésen a KMKSZ vezetői tájé-
koztatták a kormányfőt a kárpátaljai ma-
gyarság helyzetével kapcsolatos legfonto-
sabb kérdésekről, különös tekintettel a 
közelgő önkormányzati választásokra, s az 
azokkal összefüggésben tapasztalható 
visszásságokra. Orbán Viktor támogatásá-
ról biztosította vendégeit és a kárpátaljai 
magyarságot, s valamennyi problémás 
kérdésben mielőbbi intézkedést ígért a 
magyar kormányzat részéről. 
A KMKSZ-küldöttség és Orbán Viktor 
országházi találkozóján jelen volt Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszter-

e l n ö k - h e l y e t t e s , 
Németh Zsolt, a 
magyar Külügymi-
nisztérium parlamenti 
államtitkára, a kor-
mánynak a határon 
túli magyarsággal 
kapcsolatos kérdése-
ket koordináló tárca-
közi bizottságának 
elnöke, valamint 

Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitiká-
ért felelős helyettes államtitkára. 
A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
hangsúlyozta: a magyar kormányzat szá-
mára az Ukrajnában élő magyarság hely-
zetével kapcsolatban a legfontosabb kér-
déseknek az oktatás problémái számíta-
nak, s mielőbbi megnyugtató megoldást 
kívánnak elérni az ukrán kormányzat 
részéről a magyar nyelvű felvételi, a tan-
könyvkiadás és az egyházi líceumok fi-
nanszírozásának ügyében. 
Semjén Zsolt kitért a magyarigazolványok 
kérdésére is. Felidézte, hogy Magyaror-
szág a közelmúltban megszüntette az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 
(UMDSZ) jogát az igazolványok kiadásá-
nak véleményezésére. Ötvenezer igazol-
vány ugyanis vélelmezhetően nem magyar 
nemzetiségű polgárhoz került – mondta a 
politikus az MTI tudósítása szerint. 
Semjén Zsolt bejelentette: felkérés érke-
zett, hogy a Magyar Országgyűlés külügyi 
bizottsága küldjön megfigyelőcsoportot az 
október 31-i ukrajnai önkormányzati 
választásokra. Így javulhatnak a garanciái 
annak, hogy a választás tiszta legyen – 
mondta. 
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a sajtó-
tájékoztatón mindenekelőtt köszönetet 
mondott, amiért az iszapkatasztrófa miatt 
kialakult nehéz helyzetben is legfelsőbb 
szinten fogadták küldöttségüket. Rámuta-
tott: számos problémával küzd a kárpátal-
jai magyarság, s bár az anyaország támo-
gatására mindig szükség van, jó volna, ha 
ezeket a kérdéseket a helyi magyar politi-
ka is kezelni tudná. Ehhez minél inkább 
meg kell erősíteni a kárpátaljai magyar 
érdekvédelmet, azaz a választásokon 
biztosítani kell a magyar szavazatok több-
ségét – mondta.               

zzz/MTI 

KMKSZ-küldöttség Orbán Viktor magyar miniszterelnöknél 
A magyar kormány odafigyel a kárpátaljai magyarokra 

 A KMKSZ járási képviselő jelöltjét, 
Katona Béla líceumigazgatót kérdeztük 
munkájáról, terveiről. 
Mióta dolgozik a liceumban? 
––Az indulás kezdetétől, azaz 1995 óta. 
Mikortól lett az intézmény vezetője? 
––A líceum igazgatói tisztségét 2005-től 
töltöm be. 
Milyenek voltak a tervei és melyeket sike-
rült közülük megvalósítani? 
––Mint minden vezetőnek természetesen 
nekem is voltak terveim, melyeket a körül-
ményekhez viszonyítva igyekeztem megva-
lósítani. Terveim között szerepelt a líceum 
területének rendezése, azaz a hátsó udvar-
rész parkosítása, a főépület előtti zöld övezet 
és járdarész kialakítása. Továbbá a kollégiu-
mokban az ágyak és szekrények újakra cse-
rélése, a fűtési rendszer hiányosságainak 
kijavítása, a vizesblokkok felújítása.  
Mennyire sikerült megvalósítani ezeket a 
terveket? 
–– A tervek megvalósításához Isten segítsé-
gével sikerült támogatókat találni és ezután 
már csak a kivitelezésen volt a hangsúly. A 
tervek megvalósítása szemmel látható, érzé-
kelhető.  
 Közismert, hogy elég kevés tanuló 
jelentkezik továbbtanulásra. Az éven önök-

nél vannak-e jelentkezők? 
–– Hála Istennek a mostani elsősök 30-an 
vannak, közöttük 8 nagydobronyi. 
Az ukrán állam milyen támogatást nyújt a 
működéshez? 
–– Mivel a líceumunk a KRE tanintézmény, 
vagyis magánintézmény, ezért az államtól 
semmilyen anyagi támogatást nem kapunk. 
A finanszírozást a KRE Jótékonysági Alapít-
vány látja el.  
Mikor lett járási képviselő? 
–– 2006-tól vagyok járási képviselő, mint a 
KMKSZ frakció tagja. 
Vannak-e további tervei? 
–– Igen. Terveim között szerepel egy 120 
férőhelyes étkezde építése, amely már folya-
matban van. Ezen épület tetőterében kollégi-
umi szobákat szeretnénk kialakítani. Az 
épület kivitelezéséhez megvannak az anyagi 
keretek, melyeket holland támogatóktól 
kaptunk. A tetőtér beépítésére szükséges  
keretre pedig Magyarországról kaptunk 
ígéretet. További tervek között szerepel egy 
tornaterem építése, valamint a főépület fedő-
anyagának lecserélése.  
A kitűzött célok megvalósításához az Úr 
adjon Önöknek erőt, egészséget és kitartást. 
 –– Munkatársaink és diákjaink 
nevében köszönöm a jókívánságokat. 

 2006. március 30-án választottak 
meg képviselőnek az V. összehívású Ung-
vári Járási Tanácsba a KMKSZ járási 
listáján. A tanácson belül az oktatásért, 
kultúráért és sportért felelős bizottság 
elnökévé választottak, tagja lettem a járási 
tanács Elnökségének is. Képviselői tevé-
kenységem fő célja és feladata az érdekvé-
delem volt, különösen a járás magyarságát 
érintő kérdésekben. Kihangsúlyozott 
figyelmet fordítottam a magyar oktatási 
intézmények fejlesztésére és érdekeinek 
védelmére.  
 Az állam által szabályozott okta-
tási rendszerben a járások hatásköre erő-
sen korlátozott, de ezeket a korlátozott 
lehetőségeket képviselőtársaimmal együtt 
igyekeztünk hatékonyan kihasználni. 
 A KMKSZ frakció és az oktatási 
bizottság tagjaival több jelentős eredményt 
is elértünk. Ezek közül szeretnék kiemelni 
néhányat: 
— a járási tanács által elfogadott program, 
amely az állami nyelv oktatásának és 
elsajátításának hatékonyságát hivatott 
elősegíteni a magyar iskolákban ( káder-

képzés, második diploma megszerzésének 
támogatása, óraszámnövelés, osztályok 
csoportosztása, segédanyagok kibocsátása 
stb.) járási költségvetésből;  
— а járási tanács által elfogadott program, 
amely a Nagydobronyi Református Líce-
um támogatását irányozza elő; 
— аz Ungvári Járási Tanács által támoga-
tott, az Államelnöki Hivatalnak és a Mi-
nisztertanácsnak elküldött felhívás, mely-
ben a járási tanács kiállt a magyar iskolák 
tanulói és végzősei esélyegyenlőségének 
megteremtése mellett a tanulás és tovább-
tanulás terén. 

Mind a három dokumentum 
esetében én voltam az egyik kezdeménye-
ző, személyesen részt vettem azok kidol-
gozásában. 

Frakció- és bizottságtársaimmal 
együtt figyelemmel követtük az anyagi 
támogatások arányos elosztását az ukrán 
és magyar intézmények között. A járási 
tanács és adminisztráció támogatásának 

köszönhetően több magyar nyelvű tanin-
tézményt sikerült felépíteni vagy felújíta-
ni. Megkezdte működését a Kisdobronyi 
Középiskola, a császlóci óvoda, folyamat-
ban van az új Tiszaásványi Általános 
Iskola építésének előkészítése. 

Mandátumomnak köszönhetően 
hatékonyabban tudtam végezni igazgatói 
munkámat is az iskolafejlesztés terén.  
Képviselői státuszom bizonyos mértékben 
elősegítette a Nagydobronyi Középiskola 
anyagi bázisának javítását az elmúlt négy 
évben. Ide sorolnám a belső WC-ék kiala-
kítását, kb. 800m2 burkolat lefektetését az 
iskolaudvaron, új iskolabusz és informati-
katerem beszerzését, az iskolakonyha 
felszerelésének felújítását. Jelenleg folya-
matban van az iskola fűtési rendszerének 
teljes felújítását előirányzó program meg-
valósítása a 2010-2011-es években, amely 
legalább 300 ezer hrivnyát igényel. 

Az érdeklődők részletesebb infor-
mációt képviselői tevékenységemről az 
Ungvári Járási Tanácsban vagy személyes 
találkozáskor kaphatnak. 

Köszönöm bizalmukat.         

Beszámoló 
ifj. Kántor József járási képviselő tevékenységéről 

Brenzovics László, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
alelnöke az elmúlt négy esztendőben a 
Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének 
helyetteseként képviselte a magyarságot a 
megye parlamentjében. Azt vallja, hogy 
most, a választások közeledtével tiszta 
lelkiismerettel állhat választói elé, hiszen 
képviselőtársaival együtt következetesen 
kiálltak a magyar ügy mellett, s emlékez-
tet, hogy minél több szavazatot kapnak a 
magyarság képviselői, annál hatékonyab-
ban léphetnek fel a jövőben közös ügyeink 
védelmében. 

- Hogyan értékelné a KMKSZ me-
gyei tanácsi tevékenységét az elmúlt négy 
esztendőben? 

- Annak ellenére, hogy a KMKSZ-nek 
csupán öt képviselője volt a megyei tanács-
ban, tevékenysége összességében sikeresnek 
mondható. Sikerként könyvelhető el például, 
hogy frakciónk csekély létszáma ellenére 
személyemben a KMKSZ adta a tanács 
egyik elnökhelyettesét, illetve dr. Orosz 
Ildikó, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola listánkon mandátumhoz 
jutott elnöke személyében az oktatási kérdé-
sekben illetékes megyei tanácsi állandó 
bizottság elnökét is. Ennek köszönhetően 
számos, a kárpátaljai magyarság számára 
hátrányos döntést sikerült megakadályozni 
az elmúlt négy esztendőben, illetve több 
fontos kérdésben hallathattuk a hangunkat. 
Egyértelmű sikerként könyvelhetjük el, hogy 
megyei szinten végre sikerült rehabilitálni a 
sztálinizmus áldozatait, megyei szintű prog-
ramot fogadtunk el a nemzetiségi oktatás 
fejlesztése érdekében, hozzájárultunk ahhoz, 
hogy hosszú évek küzdelmei után végre 
befejeződhetett a földgázellátást biztosító 
vezetékrendszer kiépítése a magyarlakta 
községekben, s több magyar iskola és óvoda 
építése is az elmúlt időszakban fejeződött be. 
Nagyon fontos, hogy sikerült megvédeni a 
kárpátaljai magyar főiskolát, amely ellen 
igen komoly támadást intéztek az elmúlt 
időszakban. Eredményként könyveljük el azt 
is, hogy az elmúlt négy évben minden, a 
magyar iskolarendszert, a magyar kisebbség 
jogait érintő kérdésben történt intézkedés a 
Kárpátaljai Megyei Tanács részéről, azaz 
reagált ezekre a kérdésekre a megyei önkor-
mányzat, s szinte minden ilyen kérdésben 
sikerült elfogadtatnunk a testülettel a 
KMKSZ álláspontját, még ha a központi, 
állami szintű politikai ellenállás miatt ezek-
nek a fellépéseknek a kívántnál kevesebb is 
volt a foganatja. 

- Milyenek a személyes benyomásai, 
sikerült képviselnie választói érdekeit? 

- Úgy érzem, hogy annak ellenére is 

sikerült sok mindent elérni, hogy a tanácsok 
súlya számottevően csökkent az elmúlt 
években Ukrajnában, fajsúlyuk jelentősen 
elmarad a Nyugaton elfogadottól az ország 
politikai rendszerében. Fontos előrelépésnek 
tartom ugyanakkor, hogy megélénkültek a 
megye külkapcsolatai. Az elmúlt időszakban 
együttműködési szerződéseket írtunk alá 
többek között a magyarországi Szabolcs-
Szatmár-Bereg, illetve Heves megyével, a 
németországi Oberfrankennel, valamint a 
csehországi Vysocina megyével, és ezek az 
együttműködések eléggé gyümölcsözőknek 
bizonyultak. Aktívan részt vettünk a külön-

böző nemzetközi fejlesztési progra-
mokban, így például a Kanada által 
finanszírozott projektben, melynek 
eredményeképpen kidolgoztuk Kárpá-
talja fenntartható fejlődésének stratégi-
áját 2015-ig, vagy abban az ENSZ-
projektben, amelynek eredményekép-
pen számos, településeink számára 
fontos objektum épülhetett meg, illetve 
került felújításra a közelmúltban. Gon-
doljunk csak például a makkosjánosi 
egészségügyi központra, a 
mezőkaszonyi zeneiskolára vagy a 
kovászói kultúrházra stb. Ugyancsak 
nemzetközi együttműködés keretében 
írtuk alá azt a szerződést, melynek 
értelmében megkezdődhetnek a 
Beregdéda határában létrehozandó 

ipari park tervezési munkálatai. Amennyiben 
megvalósul ez az elképzelés, egy különleges 
gazdasági övezet jön létre a térségben, mely-
nek egyik része Kárpátalján, a másik része 
pedig Magyarországon működik majd, s a 
tervek szerint legalább ötezer embernek 
adhatnak munkát a térségben az odatelepülő 
vállalatok. 

- Mindezek tudatában ön és a 
KMKSZ milyen elképzelésekkel vágnak 
neki a választási kampánynak, s megvá-
lasztásuk esetén az elkövetkező négyéves 
ciklusnak? 

- Úgy vélem, hogy az elmúlt négyéves 
időszakban a KMKSZ teljesítette kötelessé-
gét, s most nyugodt lelkiismerettel indulhat-
nak képviselői az önkormányzati választáso-
kon az újraválasztás reményében. Nem 
loptunk, nem csaltunk, nem hazudtunk, 
segítettünk, ahol tudtunk, s minden, a kárpá-
taljai magyarság számára fontos ügy mellett 
kiálltunk. Az elmúlt négy esztendőben több 
mint ezren fordultak hozzám ügyes-bajos 
dolgaikkal. Az ügyek közel 90 százalékában 
sikerült a problémát megoldani, illetve támo-
gatást nyújtani. Nyilvánvalóan minél több 
képviselője van egy pártnak a különböző 
szintű önkormányzatokban, annál nagyobb a 
súlya az adott régióban. Reméljük tehát, 
hogy amennyiben az október 31-i választá-
sokon több támogató szavazatot kapunk, 
mint legutóbb, akkor többet is tudunk tenni a 
választópolgárok érdekében, hiszen képvise-
lőjelöltjeink tapasztaltak. Ami a megyei 
tanácsot illeti, magam, ha megválasztanak, 
negyedik alkalommal leszek a megyei tanács 
képviselője, csakúgy, mint Milován Sándor, 
a KMKSZ alelnöke, míg például dr. Orosz 
Ildikó, a KMPSZ elnöke immár ötödik alka-
lommal vehet részt a megyei önkormányzat 
munkájában - nyilván nem véletlenül -, 
Kovács Miklós pedig, a KMKSZ elnöke 
négy éven keresztül az ukrán parlament 
képviselője is volt. Elmondhatom tehát, 
hogy valamennyi képviselőjelöltünk kipró-
bált harcosa a kárpátaljai magyarság ügyé-
nek. 

  

Tiszta lelkiismerettel állunk a választók elé 

 A Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) meghívására 
október 6-án Kárpátaljára látogatott 
Kövér László, a Magyar Országgyűlés 
elnöke. A magas rangú vendég 
nagyszőlősi programja első állomása-
ként a KMKSZ székházában megbeszé-
lést folytatott vendéglátóival, köztük 
Kovács Miklóssal, a szövetség elnöké-
vel, Brenzovics László és Milován Sán-
dor alelnökökkel, valamint Gulácsy 
Gézával, a KMKSZ Munkácsi Közép-
szintű Szervezetének elnökével. A talál-
kozón szóba kerültek a kárpátaljai ma-
gyarság helyzetét érintő legfontosabb 
problémák, illetve az új magyar kor-
mány nemzetpolitikájának bennünket 
érintő kérdései. A megbeszélés után ez 
utóbbiakról kérdeztük Kövér Lászlót. 
– Hogyan alakulnak, látszanak-e már az 
eredményei az új magyar nemzetpoliti-
kának, különös tekintettel Kárpátaljára? 
– A kárpátaljai magyar közösség tagjai 
is láthatják, hogy az anyaország sajnála-
tos módon rengeteg gonddal, bajjal 
küszködik, amelyek az elmúlt nyolc 
esztendőben halmozódtak föl, vagy 
amelyeket éppenséggel korábbi gondja-
inkat súlyosbítva hagytak ránk. Bizo-
nyos értelemben vonatkozik ez a nem-
zetpolitikára is, hiszen nagyon nagy 
adósságot kell ledolgoznunk az elszakí-
tott nemzetrészekkel szemben. A gon-
doknak vannak anyagi vonatkozásai, 
ugyanis elapadtak azok a támogatási 
források, amelyek segítenek életben 
tartani az itteni közösségeket, kultúráju-
kat, szerveződési lehetőségeiket. De 
vannak olyan politikai-erkölcsi jellegű 
adósságaink is, amelyek abból fakadnak, 
hogy az elmúlt nyolc esztendőben a 
szocialista kormányzatok igyekeztek 
megosztani, szétzilálni a határon túli 

politikai közösségeket; leginkább azo-
kat, amelyekben nem az ő csatlósaik, 
ügynökeik voltak főszerepben. Sajnála-
tos módon Kárpátaljára is ez a hozzáál-
lás volt a jellemző. Az új magyar kor-
mány most igyekszik ebben is egyértel-
műen és világosan rendet tenni. Az 
elmúlt hetek, hónapok történéseiből is 

nyilvánvaló talán, hogy a Fidesznek 
mint kormányzó pártnak, illetve a ma-
gyar kormánynak a KMKSZ az egyetlen 
igazi és hiteles partnere Kárpátalján. 
Őket tekintjük a hiteles és becsületes 
magyar nemzeti képviseletnek ebben a 
nemzetrészben, és a magunk eszközeivel 
igyekszünk is mindent megtenni annak 
érdekében, hogy ez a képviselet ne csak 
hiteles és becsületes maradhasson, ha-
nem erős is legyen. 
– A kárpátaljai magyar képviselet, ér-
dekvédelem jövőbeni súlya szempontjá-
ból kiemelt fontosságúak a közelgő 
ukrajnai helyhatósági választások. Mi-
ként értékeli a lehetőségeinket az ag-
gasztó előjelek fényében? 

– Először is, nem vagyunk feledéke-
nyek. Az itteniek bizonyára sokkal job-
ban emlékeznek rá, de mi se felejtettük 
el otthon azt a gyalázatos választási 
manipulációt, csalást, ami a 2002-es 
parlamenti választások kapcsán történt a 
KMKSZ rovására. Az ügy egészen 
Strasbourgig eljutott, s ott legalábbis 

erkölcsi elégtételt kapott a KMKSZ 
azért az elcsalt választásért. Sajnálatos 
módon az ukrán állam azóta sem 
találta meg a módját, hogy ezt a nem-
zetközi bírósági döntést a maga gya-
korlatában figyelembe vegye, és vala-
miféle kárpótlást, elégtételt adjon az 
itteni magyar közösségnek. Sőt, bizo-
nyos aggasztó jeleket látok feltűnni az 
előttünk álló választások vonatkozásá-
ban is, amelyek arra utalnak, hogy 
nem mindenki tanult abból a 2002-es 
esetből. Valamilyen rejtélyes módon 
úgy hozta a szerencse, hogy egyetle-
negy KMKSZ-es sem lehet a kárpátal-
jai körzeti választási bizottságokban, 
oly módon szabták, vagdosták szét a 

választási körzeteket, hogy az nyilván-
valóan nem valamilyen tényleges szoci-
ológiai, földrajzi elvet sejtet a háttérben, 
hanem politikai manipulációt. Egyéb 
jelekből, jelesül az UMDSZ-nek, illetve 
a Régiók Pártjának a háttérben eléggé 
nyilvánvalóan kirajzolódó együttműkö-
déséből is kiolvasható, hogy elég nehéz 
választás elé néz a KMKSZ, de remé-
lem, hogy a magyar kormányzat e tekin-
tetben is világossá és egyértelművé teszi 
az álláspontját, miszerint nem tenne jót a 
jószomszédi kapcsolatoknak, ha Ukrajna 
nem a demokrácia útján próbálna tovább 
haladni, hanem visszatérne ahhoz a 
korábbi gyakorlathoz, amelyet egyszer 
már világosan és egyértelműen elítéltek 
európai fórumok.             hk 

Interjú Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével 
A Fidesznek, illetve a magyar kormánynak a KMKSZ az egyetlen igazi és hiteles partnere Kárpátalján 
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Anyakönyv (Szeptember, Október) Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!Születésnapi köszöntők!    
A Nagydobronyi Községi Tanács kicsit megkésve bár , de annál nagyobb 
tisztelettel szeretné köszönteni  azokat a munkásait és képviselőit, akik  

októberben ünnepelték születésnapjukat: 

Hidi Zoltánt, a Nagydobronyi Községi tanács képviselőjét, 
Szilvási Erzsébetet, a Nagydobronyi Községi Tanács földmérőjét, 
Popka Erzsébetet, a Nagydobronyi Községi Tanács könyvelőjét, 

továbbá Hidi Erzsébetet, Bíró Tündét a  
Nagydobronyi Napsugár Óvoda munkásait, 

valamint Balog Sándort, a Nagydobronyi kórház  
munkását. 

A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretne sok boldogságot kívánni a már A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretne sok boldogságot kívánni a már A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretne sok boldogságot kívánni a már A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretne sok boldogságot kívánni a már 
házasságot kötött és leendő házasok számára.házasságot kötött és leendő házasok számára.házasságot kötött és leendő házasok számára.házasságot kötött és leendő házasok számára.    

2010. október 23-án 
Hidi László (Zrínyi u. 6 sz.)Hidi László (Zrínyi u. 6 sz.)Hidi László (Zrínyi u. 6 sz.)Hidi László (Zrínyi u. 6 sz.)    

ésésésés    
Bíró Ilona (Bótrágy, Petőfi u. 17 sz.)Bíró Ilona (Bótrágy, Petőfi u. 17 sz.)Bíró Ilona (Bótrágy, Petőfi u. 17 sz.)Bíró Ilona (Bótrágy, Petőfi u. 17 sz.)    

kötötte egybe életét. 
 

2010. október 23-án 
Balog István (Internacionalna u. 6 sz.)Balog István (Internacionalna u. 6 sz.)Balog István (Internacionalna u. 6 sz.)Balog István (Internacionalna u. 6 sz.)    

ésésésés    
Sütő Gyöngyi (Ifjúság u. 12 sz.)Sütő Gyöngyi (Ifjúság u. 12 sz.)Sütő Gyöngyi (Ifjúság u. 12 sz.)Sütő Gyöngyi (Ifjúság u. 12 sz.)    

kötötte egybe életét. 
    

2010. október 23-án 
Ráti Ferenc (Tábla u. 32 sz.)Ráti Ferenc (Tábla u. 32 sz.)Ráti Ferenc (Tábla u. 32 sz.)Ráti Ferenc (Tábla u. 32 sz.)    

ésésésés    
Szanyi Katalin (Nagygejőc, Fő út 151 sz.)Szanyi Katalin (Nagygejőc, Fő út 151 sz.)Szanyi Katalin (Nagygejőc, Fő út 151 sz.)Szanyi Katalin (Nagygejőc, Fő út 151 sz.)    

kötötte egybe életét. 
    

2010. október 23-án 
Balog János (Csongor u. 47 sz.)Balog János (Csongor u. 47 sz.)Balog János (Csongor u. 47 sz.)Balog János (Csongor u. 47 sz.)    

ésésésés    
Szatmári Enikő (Zápszony Sport u. 17 sz.)Szatmári Enikő (Zápszony Sport u. 17 sz.)Szatmári Enikő (Zápszony Sport u. 17 sz.)Szatmári Enikő (Zápszony Sport u. 17 sz.)    

kötötte egybe életét. 
 

2010. november 10-én 
Farkas István (Zápszony Fő út. 23 sz.)Farkas István (Zápszony Fő út. 23 sz.)Farkas István (Zápszony Fő út. 23 sz.)Farkas István (Zápszony Fő út. 23 sz.)    

ésésésés    
Hidi Éva (Tábla u. 22 sz.)Hidi Éva (Tábla u. 22 sz.)Hidi Éva (Tábla u. 22 sz.)Hidi Éva (Tábla u. 22 sz.)    

köti egybe életét    

Október 30-án ünnepli első születésnapját 
Sebők Gréta. 

 

Boldog születésnapot kívánunk neked, 
Csordultig legyen örömmel a szíved, 
Csokorba kötjük szívünk szeretetét, 

Neked adjuk a világnak örömét, 
Arcod mindig mosolyogjon, 
Járj mindig virágzó utakon. 

 

Ebből a szép alkalomból köszöntjük nagyon sok szeretettel és kívánunk számá-
ra hosszú, boldog életet, jó egészséget; felhőtlen gyermekkort: szerető szülei, 

nagyszülei, János és Irénke keresztszülei. 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik szerettünket Hidi Kálmánt 
elkísérték utolsó útjára és sírján a kegyelet virágait elhelyezték, valamint 

osztoztak a család fájdalmában. 
A gyászoló család 

November 2-án ünnepli 6. születésnapját 
Hidi Sanyika. 

 

Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei, kívánva számá-
ra Istentől megáldott szépet és jót, egészséget és boldog gyermekkort. 

„Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, 
csak néked egészséget, örök boldogságot, 

Isten vezesse minden lépésedet, 
és kérjük, hogy áldja meg az egész életedet.  

Áldásban, örömben ne legyen hiányod.” 
Még nagyon sok születésnapot kívánunk. 

№ Körzet Utca Képviselő jelöltek Szül. dátum 

1 1 Kossuth 1-48 Szanyi József 1978 

2 2 Kossuth 49-96 Katona János 1962 

3 3 Felvég Badó József 1962 

4 4 Nagytemető, Király Baksa János 1963 

5 5 Kékpatak Molnár Sándor 1971 

6 6 Garb Sándor Katalin 1982 

7 7 Erdőhivatal, Róttag Szanyi -Szabó Béla 1981 

8 8 Csongor út 1-67 Popovics János 1974 

9 
9   Csongor út 68-115   

Kis László 1968 

10 Jani Csilla 1975 

11 10 Éger Nagy Ferenc 1974 

12 
11   Virág   

B Balog Imre 1974 

13 Ráti Anita 1984 

14 
12   Alvég, Kucsárka   

Misák Zoltán 1963 

15 Ráti János 1957 

16 13 Béke, Sevcsenkó Kis-Feri Béla 1951 

17 14 Kistemető, Zrínyi Salánki István 1972 

18 
Petőfi   

Bakk László 1973 

19 Hidi László 1975 

20 16 Ady Endre, Széchenyi Bátyi János 1970 

21 
17   Kisdobronyi út 1-67; 2-38; Nyirigyszeg1-26   

Balog László 1977 

22 Gábor Zsolt 1979 

23 18 Kisdobronyi út 69-137; 40-136 Baksa Géza 1969 

24 
19   Vásártér   

Vaszilcsenkó Róbert 1973 

25 Hidi László 1959 

26 
20   Sumna   

Kuruc József 1946 

27 Lakatos László 1956 

28 21 Meliorátor, Tavasz Misák Sándor 1964 

29 22 Rákóczy, Fürdő Nagy Imre 1970 

30 23 Tábla Varga Gizella 1971 

31 
24   Juzsna, Nyirigyszeg 28-45   

Papp Endre 1958 

32 Papp József 1962 

33 25 Ifjúság Katina Béla 1969 

34 26 Internacional, Sport Bátyi László 1972 

15   

 Pankovics János a többmandátumos választókerületben jelölteti 
magát az Ungvári Járási tanácsba a Néppárt ungvári járási szervezete 
részéről.  

  Pankovics János aktív 
közéleti tevékenységet végez 
Nagydobronyban, amelynek már 
vannak jelentős eredményei. A 
Néppárt tagtársai (Antal Sándor, 
Lába Mihail) támogatását bírva 
elősegítette A gyermekek egészsé-
ge — a nemzet egészsége szociális 
projekt megvalósítását, melynek 
során a nagydobronyi óvoda új, 
természetes anyagokból készült, környezetbarát bútorokat kapott 44 gyermek számára.   
 Az önök támogatásával, — voksaikat leadván a 2. kockába a járási tanácsba (Pankovics J.), 
a 10. kockába a megyei tanácsba (Antal S.) — a jövőben hasonló projektek megvalósításával segít-
hetnénk  falunk fejlődését, szociális-gazdasági helyzetének javítását.  

Bízunk az Önök támogatásában! 

 A Nagydobronyi Községi Választó Bizottsághoz két kérvény futott be a polgármesteri 
tisztségre Szilvási Zoltán (sz.é. 1969, Tavasz u. 34 sz.) és Ráti Zsuzsanna (sz.é. 1967, Éger 
u. 28 sz.) részéről.  
 A szavazásra október 31-én kerül sor  hagyományosan a kultúrházban (1-14 körzetek)   
és az iskola étkezdéjében (15-26 körzetek).   
 Az utcaképviselői posztokra a következő jelölteket regisztrálta be a bizottság:  



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! 

 
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. 

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

Bőrkabátok tisztítása és festése. 
Elérhetőség: Csongor út 84. 

Tel.: 80969491032 
Sándor Krisztina 

Gyógymasszázs, Műköröm építés, Manikür 
Szilvási Edina 

Nagydobrony, Vásártér u. 24. sz. Tel: 714-261,  +380982681901 

Kállai Gézánál májusi (gyümölcs, hárs, akác) 
és nyári vegyes virágméz van eladó. 

Tel.: 71-42-53, cím: Nagydobrony, Sport út 2. 
 

Ugyancsak eladó egy mérleg, amely 520 kg-ig 
mér.  

 Az Ungvári Járási Adminisztrá-
ció elnöke Bordás István egy hónap-
pal ezelőtt tartott  kiszállásos fogadó-
napot Nagydobronyban. Meghallgatta 
az emberek problémáit magyar nyel-
ven és ígéretet tett azok megoldására. 
Felkereste a helyi óvodát is, ahol Ráti 
Mária óvoda igazgató körülvezette, 
elmondva mire lenne a legnagyobb 
szükség. Az ígéretből tett született és 
2010. október 25-én járási vezetőnk 
egy mosógépet adományozott az óvo-
dának. Pap József sokgyermekes csa-
ládfő Bordás úr közbenjárásával egy 
teherautó tűzifát kapott.  
 Elmond-
hatjuk, hogy 
Bordás István 
nem az ígére-
tek embere, 
hanem a tette-
ké. 2010-es 
kinevezésétől 
polgármeste-
rünk fordulha-
tott hozzá, 
amiben tudott 
mindig segí-
tett. Reméljük 
2011-ben a 
következő pro-

jektek is megvalósulnak járási veze-
tőnk közbenjárásával: 
1. a Róttag utca gázvezetékének 

kiépítése 
2. Transzformátorok cseréje az 

Ifjúság, Virág és Éger utcákban. 
3. A Juzsna és Sumna utca utjai-

nak rendbetétele. 
4. A kis- és a nagytemetőhöz ve-

zető utak rendbetétele.  
  Támogassák szavazataikkal 
Bordás István egyéni jelöltet, hogy  
továbbra is eredményesen tudjunk 
együttműködni.  

Járási vezetőnk tartja a szavát 

 Popka János a Régiók Pártján belül, a 
többmandátumos választókörzetben indul a Já-
rási Tanács képviselői posztjára.  
 Popka János született 1956-ban, Nagyba-
kos községben. 1977-től a nagydobronyi lakos. 
Dolgozott mint helyettes kolhoz elnök, polgár-
mester. Munkásévei során két varrodát alapí-
tott, illetve a kommunális osztály alapjait is ő 
rakta le. Jelenleg az Agrovet Ukrajna 
(kombingyár) igazgatója.  
 Az elmúlt évtizedek során bebizonyította 
talpraesettségét. Falunk lakóinak munkahelyeket teremtett, irányította 
a falut több éven keresztül.  
 

Támogassák Popka Jánost, szavazzanak a Régiók Pártjára.  

 
Piac 2. üzletsor vége 

Csillárok, villanyvezetékek, kapcsolók, izzók, szpotlámpák, beltéri dí-
szítő elemek. Olajos és diszperziós festékek, fapácok, stb. 

Gipszkarton és glettanyagok  rendelhetők ingyenes házhozszállí-
tással! Tel: 0507543101. 

P 
I 
A 
C 
 

2. 
 

Ü 
Z 
L 
E 
T 
S 
O 
R 
 

V 
É 
G 
E. 


