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Anyák napja 

 

Az otthon melege, illata mindenki emlékeiben ott él, a 
finom – édesanyánk kezei által elkészített – ebéd, 
sütemény ízét szánkban érezzük,  
Május elsı vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, mely 
ünnep története az ókori Görögországba nyúlik vissza. 
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta az elsı ünnepet. 
Édesanyánkat, nagymamánkat, keresztanyánkat e napon 
virággal, apró ajándékkal köszöntjük, azonban nem 
szabad róluk elfeledkezni az év többi napján sem. Az İ 
szeretetük, támogatásuk nélkül nem lennénk azok, akik 
vagyunk, fontos támaszai életünknek. Az anyaság 
tisztelete és megbecsülése nélkül nincs jövı! 
Mécs László soraival köszöntünk most minden 
Édesanyát, Nagymamát, sok-sok örömet, boldogságot 
kívánunk, s köszönjük, hogy felneveltek bennünket: 
 

„Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 
 

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem így is kevés volna. 
Hogyha a föld minden színmézét átadom, 
az ı édességét meg nem hálálhatom.” 
 

 

 
Gyermeknap 

 

Gyermekeinket is ünnepeljük május hónapban. İk a 
jövı nemzedéke, nyújtsunk számukra biztos támaszt. 
Tegyünk meg értük mindent, szeretettel, jó szóval, s 
érdeklıdve hallgassuk ıket.  
A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Az 
ENSZ közgyőlése 1954-ben javasolta, hogy minden 
országban tartsák meg az Egyetemes Gyermeknapot. Az 
ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ 
gyermekeinek testvériségérıl és egymás közti 
megértésérıl.  
Kedves Gyerekek! Köszöntünk benneteket is 
gyermeknap alkalmából. Legyetek boldogok, vidámak! 
Pisch Ferenc versének részletével köszöntünk 
benneteket: 

„…Hurrá gyermeknap! Kiabáljátok magasra! 
S örömeiteket, még az ég is hallja.. 

Teljen napotok vidámsággal, kacajjal, 
Másnap reggel, felébredtek egy boldogabb 

Arccal! 
 

Majd szívesen emlékeztek erre a napra, 
Mert ezt tılünk kaptátok, s Isten ajándéka… 

Nincs boldogabb élmény, mint a gyermek játéka, 
A szeretetnek jelképe, s hő ajándéka… 

Gyerekek! Napotok legyen boldog, s áldott, 
Sok örömet! És boldog gyermeknapot kívánok!” 

 

Pedagógusnap  
 

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június elsı vasárnapját 
Pedagógusnapnak nyilvánította. Megünneplésére elıször 1952-ben került sor, ekkor átadták a kiváló tanítói és tanári 
okleveleket az ország legjobb oktatóinak.  
Ezúton köszönetet mondunk tanárainknak, nevelıinknek, hogy munkájuk során bevezetnek bennünket a számok és betők 
rejtelmeibe, megtanítanak bennünket a szép szóra, anyanyelvünk szeretetére, egymás tiszteletére. Osváth Erzsébet 
versével köszöntünk minden pedagógust: 
 

Tanító nénik! Tanító bácsik! 
Egy kisdiák áll elıttetek. 
Kisdiák a sok százból, ezerbıl- 
Jóságotokat hadd köszönje meg! 
Hadd köszönjem azt az igaz kincset, 
amelyet ti adtatok nekünk. 
 

S amely bővös erejével annyi 
új titokra nyitotta szemünk. 
Neonfénynél is szebben világít 
a tudás, mit kaptunk tıletek. 
Szeretetünk sugárzik felétek. 
Ragyogja be Szép ünnepetek! 
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Olimpiára készülve 
 

Idén már harmadik alkalommal szerveztük meg háromhetes programsorozatunkat, ezúttal a közelgı londoni olimpia 
tiszteletére.  
A rendezvény megnyitóján minden osztály kihúzott egy korábbi olimpiai évszámot és helyszínt, amirıl bemutatót kellett 
készíteniük saját faliszekrényükre. Így minden diák „beleásta” kicsit magát az olimpiák történetébe, egymás munkáit is 
érdeklıdve nézegették, játszva tanultak.   
Május 9-én a sportcsarnokban került sor egy miniolimpiára.  Az elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt felvonultató 
játékos viadalra Várpalotáról, Berhidáról, Öskürıl, Pétfürdırıl és Nádasdladányból érkeztek vendégeink. Iskolánkat a 7. 
osztályos tanulók (Beregszászi Boglárka, Simon Elizabet, Kucsera Bence, Schmid Péter) képviselték Körmendi Alíz 
tanárnı vezetésével.   Külön érdekesség, hogy a tanulókat kísérı tanároknak is aktív szerep jutott minden feladat során. A 
jó hangulat már a verseny elején  garantált  volt, amikor gyertyával a kézben kellett az akadályokat megkerülni, majd 
vízipisztollyal eloltani a lángot. A csapatoknak nevezési díjként két lepedıt kellett hozni, melybıl meg kellett varrniuk az 
olimpiai formaruhát. Ezek után került sor a magyar csapatokat éltetı rigmusok írására.  A gyızelemhez az asztalnál is jól 
kellett teljesíteni, hiszen sorban jöttek az ötkarikás játékokkal kapcsolatos elméleti feladatok. Olimpiai helyszíneket és 
évszámokat párosítottak össze és olimpiai totót töltöttek ki a csapatok, de nagy bajnokainkat is be kellett azonosítaniuk 
beceneveik alapján.  
 

 
 

A vetélkedıt az ösküi Tasner Antal Általános Iskola csapata nyerte. A második helyezett a pétfürdıi Horváth István 
Általános Iskola képviselıi, a harmadik helyet a berhidai Ady Endre Általános Iskola tanulói szerezték meg. A zsőri 
tagjai voltak Schnöller Kitti a várpalotai önkormányzat sportreferense, Németh Tibor nyugdíjas sportreferens, Böröczky 
Péter az İsi Petıfi Sporkör egykori elnöke.  
 
 Az olimpiai vetélkedıhöz kapcsolódva kistérségi rajzversenyt is hirdettünk Mozgás-sport-olimpia címmel. Pályamunkák 
Várpalota és környékének iskoláiból érkeztek.  A zsőri a beérkezett munkákból az alábbi sorrendet alakította ki: 
az alsó tagozatosoknál:  
           Márkus Eszter         İsi                 I. helyezés 

Barna Mónika         İsi               II. helyezés 
          Miklós Janka     Várpalota –Magániskola  III. helyezés 
 Különdíjas: Csanyiga András  Pétfürdı és Pintér Dorina    İsi 
a felsı tagozatosoknál: 
     Vrabec Klaudia         İsi               I. helyezés 
     Jani Ádám                 İsi                II. helyezés 
           Márkus Andrea          İsi               III. helyezés 
       Különdíjas:Ilyés Richárd Inota  és Sujbert Melánia Ösi       

 
Május 18-án pénteken a programsorozat zárásaként délelıtt akadályversenyt, délután pedig egyéni sportversenyeket 
szerveztünk tanulóinknak. Délelıtt 8 csapattal indult a megmérettetés. Az állomásokon mindenki találhatott kedvére való 
feladatot. Délután az ókori olimpiai játékok mintájára mérkızhettek a gyerekek gerelyhajításban, birkózásban, 
diszkoszvetésben, távolugrásban, kocsihajtásban. A kicsik és a nagyok között is egyaránt avathattunk olimpiai 
bajnokokat. 
Reméljük ezzel a rendezvénysorozattal sikerült tanulóink érdeklıdısét felkelteni a július 27. és augusztus 12-e között 
megrendezésre kerülı londoni olimpia iránt.  
 

                     Homoki Ferencné 
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Állampolgársági eskütétel 
 

Örömteli hír számunkra, hogy községünkben az elmúlt fél évben három 
állampolgársági eskütétel történt a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az 
állampolgársági esküt az eskütevık ünnepélyes keretek között tették le Kotzó 
László Polgármester Úr elıtt.  
2011. december 10-én Megyeri Irén eskütételének lehettünk tanúi. Irénke néni 
Nagypaládon született. Pedagógusként az általános iskolától a középiskoláig 
oktatta a diákokat a magyar nyelv szépségeire, majd késıbb az orosz nyelvre is. 
Már 11 éve él Magyarországon, községünkben. Aktív tagja a Szépkorúak 
Nyugdíjas Klubnak, a tagokat gyönyörő énekekkel, szavalatokkal ajándékozza 
meg. 

2011. december 30-án került sor Siligáné Nagy Dóra állampolgársági 
eskütételére. Dóra Máramarosszigeten született, ott járta az általános iskolát. 
2001-ben szülei Magyarországra költöztek, Dóra 2005-ben, azóta aktív tagja a 
község életének. Itt valóban otthonra talált, amikor ebbe a kis községbe érkezett. 
2012. március 22-én a Bacinschi család tette le a Polgármester Úr elıtt az 
esküt.. A Bacinschi család már közel egy évtizede él Magyarországon. 
Elıször Daniel érkezett községünkbe, majd 2002-ben felesége, Anna is követte 
ıt. Gyermekeik közül elsıként, 2003-ban Daniel érkezett Magyarországra.  Az 
általános iskolai tanulmányait İ már itt, İsiben fejezte be. Alice csak késıbb, 
2005-ben települt át Magyarországra. A Romániában megszerzett érettségi 

vizsga után sikeresen diplomázott a Veszprémi Pannon Egyetem francia szakán. A Bacinschi család İsiben nemcsak 
otthonra, de igaz barátokra talált. Az évek során mindnyájan a falu közéletének hasznos és aktív tagjaivá váltak.  
Üdvözöljük İket új hazájukban! Kívánjuk, hogy találják meg örömüket és boldogságukat, a világnak ebben a 
szegletében, amit úgy hívnak: Magyarország! Életükhöz további sikereket kívánunk! Isten hozta Önöket közöttünk!                                         

                                                                  Andrási Attiláné anyakönyvvezetı                         
 

 
VI. Fogathajtó Kavalkád és Sportfesztivál 

 

Ebben az évben 6. alkalommal változtatta színes forgataggá az İsi Kertész-
tanyát. Az immár hagyományossá vált Pünkösdi Fogathajtó Kavalkád és 
Sportfesztivál változatos programot kínált a rendezvényre kilátogatók számára.  
Nagy öröm a számunkra, hogy rendezvényünkön évrıl-évre többen vannak, mind 
a versenyszámok résztvevıi, mind pedig az érdeklıdı látogatók.  
A versenyeket megelızıen a rendezvényt Kotzó László Polgármester Úr nyitotta 
meg, aki köszöntıjében utalt a helyi lovas hagyományokra, a gazdag sportéletre. 
A lovas pályán ezután a fogathajtó vetélkedı – gazdafogat-hajtással, majd 
vadászhajtással zajlott.  
Eközben a sportpályán a kispályás 

labdarúgó tornán 3 felnıtt csapat (TÖK ÁSZ Büfé, İsi Andreotti és Dunaradvány 
csapata), valamint 4 U-9-es korosztályú csapat (Nádasdladány, Várpalota, 
Pétfürdı és İsi) mérte össze tudását. A mérkızések jó hangulatban folytak, a 
szurkolók és a játékosok nagy örömére.  
Délután kulturális programok is színesítették a nap programjait; az ısi óvodások 
pompom csoportja, a Pearl Dance Táncsoport, a nádasdladányi Nyugdíjas Klub 
vidám mősora, az ısi Gólyahír Tánccsoport fergeteges néptánc bemutatója, majd 
este a jenei GRAVITY Együttes szórakoztatta a közönséget. A délutáni programot 
színesítette a várpalotai Alex Állatvédı Egyesület kutyás bemutatója. 

Mindeközben a lovas pályán zajlott a hátas ügyességi vetélkedı, csikós bemutató 
a szabadbattyáni Sárrét Szittyalovas Egyesület részvételével. Egész nap helyi 
kézmővesek mutathatták be portékáikat, valamint a rendezvény helyszínén 
felállított Jurtában folytak a gyerekek által nagyon kedvelt kreatív foglalkozások, 
bemutatók helyi lelkes anyukák, s a pétfürdıi Emberke Egyesület tagjainak 
segítségével (bırözés, horgolás, gipszfigurák festése).  
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki rendezvényünk 
lebonyolításában segítséget nyújtottak, fellépésével emelte a rendezvény fényét.  
 

„İsiért!” Közhasznú Egyesület nevében: Andrási Attiláné titkár 
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Hogy településünk szebb és biztonságosabb legyen 
 
Befejeztük a kritikus árkok, hidak és átereszek felújítását 
 

2010 decemberében a csapadékos idıjárás következtében településünkön krízishelyzet 
alakult ki. A mélyebben fekvı, lefolyástalan területeken, kertekben és az udvarokban 
jelentıs mennyiségő belvíz győlt össze. Annak érdekében, hogy a jövıben hasonló 
helyzet ne alakulhasson ki, önkormányzatunk – a település belvíz és csapadékvíz 
elvezetésének tanulmányterve alapján - azonnal hozzáfogott a kritikus vízelvezetı árkok 
felújításához, melynek keretében, 2011-ben elkészültek a Kiridói-, és a Kossuth utcai-, 
2012 elsı hónapjaiban pedig a Béke-, a Ságvári-, Kert-közi, és a Bem utcai árokszakaszok.  
A Temetıi-árok csapadékvizét levezetı Béke utcai árokszakaszon, az egykori tőzoltó 
szertár elıtt a hídgyőrőket felszedtük és megfelelı mélységre helyeztük.  
 
Kezdıdik a Malomcsatorna medertisztítása 
 
İsi község felszíni csapadékvizeinek befogadását biztosító Sárvíz-Malomcsatorna medre az elmúlt évtizedek során 
kritikus mértékben feliszaposodott. (A csatornát utoljára harminc évvel ezelıtt újították fel.) A tőrhetetlen helyzet 
megoldása érdekében már több ízben fordultunk a vízfolyás kezelıjéhez, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz.  
Az ügyben márciusban pozitív visszajelzést kaptunk. A Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatta İsi Község 
Önkormányzatát, hogy 2012-ben - pályázati forrásból - Királyszentistván és Sárbogárd között, mintegy 71 kilométer 
hosszan mederrendezést végeznek, valamint felújítják és átépítik a mőtárgyakat. İsi községnél összekötik a 
Malomcsatornát a Nádor-csatornával. A munkálatok során 370 ezer köbméternyi földet mozgatnak meg. A kitermelt 
iszap nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A felújítás után a parti sávban cserjéket és fákat ültetnek. A földmunkákat 
várhatóan június hónapban kezdik el, és a tervek szerint november elejéig végeznek vele. 
 
Gyalogjárda épül a Kossuth Lajos utcán 

 

A Kossuth utca páros oldalán a gyalogos közlekedést – különösen téli 
idıszakban – veszélyessé teszi a járda lepusztult állapota. A balesetek 
lehetıségét tovább növeli, hogy a keskeny és rossz állapotú járda miatt a 
gyalogos forgalom a nagy forgalmú úttestre kényszerül. 
A biztonságos gyalogos közlekedés és az egységes településkép 
megteremtése érdekében Önkormányzatunk átfogó járdafelújításba kezdett. 
Ennek elsı lépéseként megkezdtük a Kossuth utcai átjárók („közök”) és 
járdák felújítását. A járdalapok felszedése és szakszerő lerakása 
(talajtömörítés, kızúzalék-ágy, a fugák kibetonozása) költségtakarékos 
praktikus és tartós megoldást jelent.  
 

Egyéb önkormányzati munkák 
 

� A Palota Mezı Kft. támogatásával facsemetéket telepítettünk az oktatási központ udvarán, a falu határában és a 
Petıfi tanyához vezetı úton (Ipar utca). 

� Jelenleg folyik a Ladányi utca és a Csapási út keresztezıdésében lévı elhanyagolt árokszakasz kitisztítása, 
szintezése, mélyítése és profilozása.  

            Kotzó László  
polgármester 
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