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1936 óta rendezik meg Izsákon, a helyi speciális szőlőfajtáról elnevezett városi napokat. Olyan 

rendezvényt kívántak létrehozni, amellyel az ország számára bemutatják mindazt, amit az izsáki 

parasztok, iparosok, kézművesek megtermelnek, elkészítenek. A háborút követően néhányszor, majd 

az 1970-es, 80-as években háromszor tartották, 1991-től viszont minden év szeptemberének utolsó 

hétvégéjén megrendezésre kerül az izsáki ünnep, az eredetihez hasonló struktúrában és célokkal. 

A rendezvény idején mintegy 30 ezren fordulnak meg a különböző programokon. Hagyományosan 

néptánc, népzene, komoly és könnyűzenei koncertek, termény, termék és képzőművészeti kiállítások, 

valamint egyéb bemutatók sora várja az érdeklődőket, kora délutántól késő estig nonstop programok 

zajlanak a különböző helyszíneken. A borutcában az izsáki borok mellett a térség és távolabbi régiók 

borait, pezsgőit kóstolhatják a látogatók. 

1993-tól kapcsolódik a Sárfehér Napok programjához a Sárfehér Fogathajtó Kupa elnevezésű 

országos fogathajtó verseny, melynek nemzetközi fordulói is voltak, idén egyesfogathajtó 

világbajnokság lesz. 2006-tól országos motoros találkozó is a program része, alkalmanként 8-900 

motor tart felvonulást a városban. A rendezvénynek mind a hazai, mind a nemzetközi ismertsége nő, 

az Önkormányzat elkötelezett, hogy a következő évek-évtizedek során is megrendezze a Sárfehér 

Napokat. 

A XXX. Izsáki Sárfehér Napok ismét gazdag programokkal várta az érdeklődőket. Kiállítások, komoly és 

könnyűzenei koncertek, elszármazott izsákiak találkozója, országos borverseny országos motoros 

találkozó, kézműves bemutatók, Szent Mihály-napi tűzgyújtás, borutca, látványos tűzijáték kínáltak 

bőséges látnivalót. Az esti műsorokban sztárvendégek sora lépette fel a központi színpadon és a 

fogathajtó pályán. Köztük Marót Viki és a Novakultur, a Neoton, Vastag Csaba, Kállay Saunders 

András, Tolvai Renáta, Király Viktor, Majka and Curtis, Erox Martini, Galambos Lajos. Új 

programpontként egy játékos szüreti vetélkedőre is sor került idén, ahol négy fős csapatok 

versengtek egymással, igen jó hangulatban. S ami nagyon fontos, hogy a résztvevők mellett a 

közönség is jól érezte magát, sőt nyerhetett is a vetélkedőn. A szombati ünnepköszöntő program 

előtt és alatt, a Haáz Sándor karnagy vezette, Székelyföldről érkezett, 140 tagú Szentegyházi Gyermek 

Filharmónia Zenekar és Énekkar koncertje adott igen szép, eddig még nem látott és hallott élményt a 

nagyszámú közönségnek. „Szentegyháza itthon vagy!” – Lezsák Sándor ünnepköszöntőjében így 

üdvözölte erdélyi vendégeinket, miután az énekkar zenekari kísérettel elénekelte a vendégsereggel a 

Himnuszt. Az Országgyűlés alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a helyi összefogás mindig 

csodákra képes, az izsákiak nem csak vonzó környezetet alakítottak ki városukban, de immár 

másodszor világverseny rendezésére is vállalkoztak, s a harmincadik alkalommal megrendezett 

Sárfehér Napok is nagyhírű esemény a szűkebb és tágabb pátriában. Ismertté, elismertté teszik 

mindezek Izsákot. Mondok József polgármester arról szólt, hogy Izsák presztízse jelentősen 

emelkedett az elmúlt években. Tavaly Európa-bajnokság házigazdái voltunk, most világbajnokságot 

rendezünk. Így már nemcsak az ország, de a világ is ránk figyel. Teljesítettük a városi ünnep 

létrehozóinak álmát, akik 1936-ban azért szervezték meg először a Sárfehér ünnepét, hogy 

bemutatkozzanak a helyi termelők a világ előtt. Most négy kontinensről figyelnek ránk. Az elmúlt 

időszak városi fejlesztéseiről szólva egyebek mellett elmondta, hogy új beruházások keretében 

felújítottuk az óvodát, a művelődési házat, könyvtárat, s elkészült a kerékpárút. Az újabb, jelentősebb 

fejlesztések keretében pedig hamarosan megkezdődik egy új iskola építése tanuszodával, illetve az 



ivóvízminőség-javító program keretében egészségesebb vízhez jut Izsák, valamint a szennyvíztisztító 

rendszer is korszerűsítésre kerül. Ezen beruházások összege meghaladja a kétmilliárd forintot. 

A sikeres 2013. évi négyesfogathajtó Európa-bajnokság után a FEI és a Magyar Lovas 
Szövetség az idei egyesfogathajtó világbajnokság rendezési jogát Bács- Kiskun megye „lovas 
fővárosának” Izsáknak ítélte. A 2014. szeptember 24 – 28. között rendezett világbajnokságra 
rekordszámú nevezés érkezett, hiszen 24 nemzet 78 fogathajtója - benne a rendező ország 
jogán kilenc magyar hajtó - jelezte indulási szándékát. A pálya talaja, gyepszőnyege is 
kifogástalan volt és a maratón- és akadálypálya is világbajnoksághoz méltóan kivitelezett, 
megépített volt. Az előzetes várakozásnak megfelelően a szakemberek német, svájci, holland 
sikerekben reménykedtek, de a világbajnokságon meglepetést szolgáltattak a franciák, az 
amerikaiak, a norvégok, sajnos a mi hajtóink elmaradtak a várakozástól. 
 
A programsorozatról a benyújtott elszámolás szerint a pénzügyi szabályok szerint az elszámolás 

megtörtént. 

 















 


