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Gondolatok egy minősítésről
A Városi Vegyeskar ok-

tóber 22-én Egerben arany 
minősítést szerzett. Eddig 
a jó hír.
Hogy miért kesernyés 
mégis a szánk íze? El-
mondom.
Egerben jártunk 2001-

ben és 2005-ben is mi-
nősítésünket kérni. Más 
kórustalálkozóról, fesz-
tiválról, rendezvényről, 
ahol ezt megtehetnénk, 
általában csak utólag ér-
tesülünk, mivel sem a 
KÓTA (Magyar Kórusok 
és Zenekarok Szövetsége) 
ZeneSzó c. kiadványá-
ban, melynek előfizetői 
vagyunk, sem a KÓTA 
honlapján előzetes infor-
máció nem lelhető, utó-
lagos beszámoló viszont 
igen. (Kivétel persze az 
általunk sokat emlegetett, 
Szarvason megtartott 2 
kórusos találkozó, mely 
nekünk a Kiskunhalasi 
Vegyeskar barátságát je-
lenti, de a szervezőknek 
nyilvánvalóan olyan él-
mény, melyet nem kíván-
nak megismételni.) Mivel 
korábbi minősítésünk ré-
gen lejárt, eltökélt szándé-
kunk volt szakmai vissza-
jelzést kapni munkánkról. 
Tudjuk, hogy Egerben 
minden év október végén 
megrendezik a háromna-
pos Éneklő Magyarország 
Kórusfesztivált, melyre 
meghívót sajnos évek óta 
nem kaptunk, ezért addig 
keresgéltünk a neten, míg 
ráleltünk az időközben 
átnevezett lebonyolító 
intézmény honlapjára. Az 
elektronikus levelünkre 
érkezett válasz lehangoló 
volt: kevés a támogatás, 
ezért olyan kórusokat 
hívnak, akik több napra 
érkeznek, több szolgálta-
tást igénybe vesznek, ám 
azért mellékelik jelentke-
zési lapot. Innentől min-
den rendben, gondoltuk, 
ám további problémák 
merültek fel, amelyek 
nem rajtunk múltak, de 
megoldottuk. Október 
22-én ünnepeltük Liszt 
Ferenc születésének 200. 
évfordulóját. Ez alkalom-
ból szerte a világban szá-
mos helyen felcsendült 
Liszt Krisztus oratóriuma. 
Egerben is, a fesztivál ke-
retein belül, ennek meg-
hallgatására jelentkez-
tünk. A Bazilikában he-
lyünket az ígéret szerint 
10.45-ig tartották fenn. 
A GPS kontra térkép pár-
bajban a GPS maradt alul, 

némi külvárosi buszozás 
után éppen hogy odaér-
tünk 10.45-re. Kerestük 
a számunkra fenntartott 
helyet, de nem találtuk. 
Egy szervező hölgy azt 
a tájékoztatást adta: épp 
most akarta kitenni ne-
vünket - hely már nem 
volt. Mivel elmúlt 10.45, 
leültetett bennünket egy 
másik kórus számára le-
foglalt padsorba, akik 
persze meg is érkeztek, 
az előadás kezdete előtti 
utolsó másodpercben. 
A fantasztikus zenei él-
mény után ért bennünket 
az a meglepetés, hogy a 
fesztivál színhelyén nem 
kaptunk saját felkészülő 
termet, ahol fellépő ru-
hába öltözhetünk és be-
énekelhetünk. Ráadásul 
a fent említett kórussal 
kerültünk közösen elhe-
lyezésre, akik korábban 
érkeztek és nem fogadtak 
örömmel bennünket, sőt... 
Hab volt tortánkon, hogy 
nem kaptunk lehetőséget 
a színpad kipróbálásra. 
Műsorunk a minősítés 
kritériumai alapján került 
összeállításra: Bachtól 
Bárdosig több kor és stílus 
műveit adtuk elő, termé-
szetesen nem feledkezve 
meg Liszt Ferenc emlé-
kéről sem, valamennyit 
kíséret nélkül énekeltük. 
A színpadról levonulva vé-
get értek megpróbáltatá-
saink. A nézőtéren helyet 
foglalva meghallgattuk 
az utánunk következő 
kórusok műsorát, melyből 
tapasztalatokat merítet-
tünk, és természetesen 
kottát is gyűjtöttünk. A 
késői ebéd/korai vacsora 
után következett a prog-

ram második része, ekkor 
a magasabb szintű minő-
sítést kérő kórusok adták 
elő műsoraikat. Karveze-
tőnk részt vett a karna-
gyok részére megtartott 
konferencián, témája az 
iskolai zeneoktatás hely-
zete volt. Az eredmény-
hirdetést a közös művek 
előadása követte, melyben 
ezúttal nem vettünk részt 
tekintettel arra, hogy a 
késői jelentkezés miatt 
nem volt időnk megta-
nulni azokat. S mert nem 
esett szó a korábbi gya-
korlat szerinti, karvezetők 
részére személyre szó-
ló értékelésről, melyből 
megtudhatjuk, mi az, ami 
jó és mi az ami javítandó 
munkánkban, hazaindul-
tunk. (Néhány nap múlva 
a zsűri elnökét telefonon 
megkeresve megkaptuk 
a csak ránk vonatkozó 
alapos értékelést, melyet 
az Egerben készült ponto-
zólapok alapján mondott 
el.)
Az utazáshoz nyújtott 
önkormányzati támoga-
tást ezúton is köszönjük.
  A buszon megbeszéltük 
a közösen, illetve egyé-
nileg szerzett tapasztala-
tokat, és a következőkre 
jutottunk: A korábbi két 
alkalommal megtartott 
találkozón, melyen mi is 
részt vettünk, kevesebb 
programhoz jobb szerve-
zés társult. Most, talán 
a Liszt Ünnep kapcsán, 
többet akartak nyújtani, 
talán a jelentkező kórusok  
száma is több volt, felte-
hetően szétforgácsolódtak 
erőik. Jó szándékuk azon-
ban semmiképpen nem 
kérdőjelezhető meg. Kö-

szönjük az Egri Kulturális 
és Művészeti Központnak, 
hogy immár harmadik al-
kalommal vehettünk részt 
a rendezésükben lebonyo-
lított minősítőn. 
A részt vevő kórusok-
nak tudniuk kell, hogy 
a minősítés nem azonos 
a versennyel. Nem ar-
ról szól a történet, hogy 
megjelenik 10 kórus, és 
a bíráló bizottság felállít 
közöttük egy sorrendet, 
van első, második... és ti-
zedik, hanem arról, hogy a 
szigorúan meghatározott 
feltételeknek megfelelő 
pontozás alapján milyen 
eredményt ért el az ének-
kar. Elképzelhető, hogy 
mind a 10 kórus azonos 
minősítést kap. 
Folytatás a 2. oldalon.

Október 23-án a Mű-
velődési Házban tartot-
ta az önkormányzat az 
1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 55. évfor-
dulója alkalmából rende-
zett városi ünnepséget. 
Emlékező beszédet Szabó 
Gábor a Bács-Kiskunsági 
Református Egyházmegye 
nyugalmazott esperese 
mondott. Aki egyebek 
mellett arról szólt, hogy 
az ’56-os forradalom szer-
vesen illeszkedik a ma-
gyar nép forradalmainak 
sorába, s a magyarság 

szabadság utáni vágyá-
nak egyik legmarkánsabb 
kifejezője. E szabadság 
utáni vágy és a szabad-
ságba vetett hit adott erőt 
a mérhetetlen túlerővel 
való szembeszálláshoz is 
a felkelőknek. Fiataloknak 
és felnőtteknek egyaránt. 
Bátor helytállásuk a ma 
számára is példa.
A megemlékezés zárá-
saként az iskola 8. osztá-
lyosai adtak színvonalas 
műsort, majd a résztvevők 
elhelyezték koszorúikat az 
’56-os kopjafánál.

képalá

képalá

A tíz éve működő, s 
így immár hagyományos 
nyári festőtábor után 
idén elindult egy hasonló 
őszi kezdeményezés is. 
Németh Ferenc festőmű-
vész hívta életre, s adott 
otthont tíz napig tanyá-
ján az Izsákra érkezett 
alkotóknak az első őszi 
alkotótábor alkalmából. 
Mint elmondta a fő moti-
vációja az volt, hogy azok 
a szépségek is vászonra 
kerüljenek több alkotó 
által is, amelyeket ilyen-
kor ősszel kínál az izsáki 
környezet. Meghívására 
a helyieken - Márki Nóra 
Jázmin, Balogh József, 
Németh Ferenc - kívül 
az ország több pontjáról 
érkeztek alkotók. Huszár 
Boglárka Budapestről, 

Korognai János Moson-
magyaróvárról, Mág Ta-
más Gödről, Morvay Vica 
Budakesziről, Pósa Ede 
Balatonszemesről, Pri-
hoda Judit Budapestről, 
Tompai Ildikó Solymár-
ról, Vincze László Eszter-

gomból vett részt az első 
izsáki őszi táborban.
Az elkészült alkotások-
ból a Vino étteremben 
rendeztek tárlatot, me-
lyet Tetézi Lajos nyitott 
meg. 
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Ennek ellenére némely kórus 
tagja és vezetője olyan, szá-
munkra megdöbbentő módon 
viselkedett, ami azt sugallta, így 
akart „bevágódni” a zsűrinél, 
vagy felsőbbrendűségét kimu-
tatni. Nekünk nem tetszik, 
hogy a rohanó világunk által 
generált versenyszellem, az en-
nek érdekében-következtében 
keletkező agresszió egy olyan 
körben is felvetette a fejét, ahol 
ez korábban nem volt szokás. 
Eddigi tapasztalataink arról 
szóltak, hogy értékeljük a másik 
kórus előadását, hiszen ponto-
san tudjuk, mennyi munka van 
a nyújtott teljesítmény mögött. 
Hogy megdicsérjük a levonuló 
énekeseket, hiszen nekünk is 
jól esik mások elismerő szava. 
Arról szólt, hogy olyan közös-
ségben töltünk egy napot, ahol 
velünk azonos érdeklődésű 
emberekkel találkozhatunk, 

ismerkedhetünk. Hogy ha kell, 
segítünk az ismeretlen dalos-
társnak, baráti mosolyért cseré-
be mosolyt kapunk, nem gőgös 
tekintetet. Hogy együtt énekel-
hetünk. Hogy adunk és kapunk 
örömöt, élményt, feltöltődést. 
Ez most elmaradt. 
Büszkék vagyunk háromszoros 
arany minősítésünkre, de van 
valami, ami ennél sokkal töb-
bet jelent nekünk. Ez IZSÁKI 
KÖZÖNSÉGÜNK felénk áramló 
szeretete, amit nap mint nap 
tapasztalunk. Köszönjük, hogy 
minden alkalommal, amikor 
hívjuk Önöket eljönnek meg-
hallgatni minket, köszönjük 
az elismerő tapsot, a bátorító 
és kritikus szavakat egyaránt. 
Legközelebb adventi hangver-
senyünkre várunk mindenkit, 
melyet terveink szerint decembe 
17-én 19 órakor tartunk a kato-
likus templomban.

Juhász Edit

Gondolatok egy minősítésről

Izsáki lovasgyerekek sikerei
2011. évben hét lovasversenyen 
tehették próbára tudásukat az 
Izsáki Póni-klub lovasai. Ebből 
két verseny került megrendezésre 
Izsákon a fogathajtó pályán, mely 
nagy megtiszteltetés és elismerés 
volt a szervezőknek és a verseny-
zőknek is.
Az Izsáki Póni-klubot Turcsán 
István, a „Turcsán-tanya” tulajdo-
nosa alapította, ezzel lehetőséget 
biztosítva a lovaglás szerelmesei-
nek e nagyszerű sport űzéséhez.
Szeretnénk köszönetet monda-
ni Mondok József polgármester 
úrnak, aki rendelkezésünkre bo-
csátotta a helyszínt és Sörösné 
Boldoczki Tímeának, valamint a 
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói-
nak Kállai Anitának Kollár Lillának 
és Pickermann Mónikának, akik 
szabadidejüket feláldozva bonyo-
lították le az izsáki versenyeket. 
Azonban a gyerekek versenyeken 
elért eredményeihez nagymérték-
ben járult hozzá Mórocz Ernő lovas 
edző kitartó és odaadó munkája.
A 8. verseny a Budapesti Nemzeti 
Lovardában az Országos Bajnok-
ság volt, ahová a gyerekek az előző 
versenyeken elért pontok alapján 
minősültek. 
Az Izsáki Póni-klub versenyzői és 

legjobb eredményeik: Ádám Edit: 
KLP-kupa döntő: PKX 1. helyezés, 
OB.: D1 díjlovagló kategória 2. 
helyezés.
Huszta Vivien: KLP-kupa díjug-
ratás 2 helyezés, OB: D1 díjlovagló 
kategória 4. helyezés.
Juhász Csenge: Hetényegyháza 
D1: 1. helyezés, OB: D1 díjlovagló 
kategória 2 helyezés.
Juhász Jázmin: KLP-kupa Izsák: 
futószár 3. helyezés.
Juhász Virág: PK1 díjugratás: 
1 helyezés, OB: díjugratás, és a 
bajnokságban 2. helyezés.
Nagy Enikő: KLP-kupa Izsák: 
PK1 1 helyezés, OB: díjugratás 
PK1 díjugrató versenyszámban 
ifjúsági kategória 14. helyezés. 
Papp Vivien: D1 3. helyezés, OB: 
D1. díjlovagló versenyszámban 
gyerek kategória 7. helyezés.
Faragó Fanni: idei legjobb ered-
ménye a 07.16-ai Izsáki versenyen 
PKX díjugrató versenyszámban 
elért 4. helyezés.
Az izsáki versenyek megrende-
zése nem jöhetett volna létre, a 
nagylelkű támogatók segítsége 
nélkül: KLP Lovasbolt, Royalsekt 
Zrt., Izsáki Házitészta Kft., Zay-
zon Gábor, Bozsóki Barnabás, 
Izsák Város Önkormányzata.

FELHÍVÁS
Egymillió csillag a szegényekért
A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben...
Az izsáki Karitász-csoport tavaly csatlakozott először a Katolikus Karitász nemes 
akciójához. Az „Egymillió csillag a szegényekért” feliratú gyertyák árusításából 
befolyt összeget élelmiszervásárlásra fordította, amelyet azután adományként 
szétosztott a rászorulók között. Az akció sikerén felbuzdulva idén is lehetőséget 
kínál a Karitász-csoport a szegények megsegítésére. A gyertyákat adventben lehet 
megvásárolni a katolikus templomban a hajnali vagy a vasárnapi szentmisék után, 
valamint a főtéri adventi gyertyagyújtások alkalmával.
Kérjük, csatlakozzanak a Karitász „Egymillió csillag” akciójához! Gyújtsunk 
gyertyát a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért! 
Segítsenek, hogy segíthessünk!

Izsáki Karitász-csoport

Folytatás az 1. oldalról.
Megnyitójában egyebek mellett arról szólt, hogy 
olyan munkák születtek Izsákon, amelyek kön-
nyen utat találnak a helyi művészetkedvelőkhöz, 
hiszen azt a világot örökítették meg a művészek, 
amely körülvesz bennünket. Természetesen a 
maguk „belső szemüvegén” keresztül nézve, 
kicsit ünnepivé, formálva, kicsit a hétköznapi 
valóság fölé emelve az általuk vászonra vitt mo-
tívumokat, részleteket. Tették ezt olyan alkotói 
nyelven, amely sokakat képes megszólítani. En-
nek a megformálásnak köszönhető, hogy egy-egy 
szűkebb pátriánkat, régiónkat ábrázoló kép előtt 
megállva, sokakban fogalmazódik meg a gondo-
lat, hogy azt így és ilyennek még soha sem látta, 
pedig nap mint nap elmegy mellette. Ha valamely 
alkotás  ilyesféle gondolatot ébreszt a nézőben, az 
már „győzött”. Adott valamit. A kellemes látvány 
mellett ráeszméltetett arra, hogy mennyi szépség 
mellett rohanunk el nap mint nap anélkül, hogy 
egyáltalán észrevennénk. S talán arra is rádöbbent, 
hogy ugyanígy rohanunk el egymás mellett, sőt a 
saját életünk mellett is. És ha mindezek nyomán 
megfogalmazódik bennünk, hogy ezen változtatni 
kellene, akkor a szép látvány adta élmény mellett 

Őszi alkotótábor Izsákon

jóval többel is gazdagodhatunk egy-egy művészi 
alkotásnak köszönhetően - összegezett Tetézi 
Lajos.
Németh Ferenc a megnyitó alkalmából mondott 
köszönetet a városi önkormányzatnak, mint a 
tábor főtámogatójának, valamint a többi támo-
gatónak: Izsáki Házitészta Kft., Izsáki Horgász 
és Pihenőpark, Márki Nóra Jázmin, Ker-Kontír 
Kft.(Tiszakécske), Mondok Kft., Nagytraktor 
Kft., Prikkel László, Takács Ildikó (Orgovány), 
Royalsekt Zrt.

Figyelem fagyveszély!
Felhívjuk a tisztelt vízfogyasztók figyelmét, hogy a vízmérő 
aknák takarását, kerti csapok, lakatlan házak belső vízrend-

szerének téliesítését a nagyobb fagyok beállta előtt 
- a károk elkerülése érdekében - mielőbb végezzék el. 

 Szolgáltató

Önkormányzati hírek elszállítás gyakorisága (a jelenlegi heti egy alkalom) 
ügyében kezdeményezzünk tárgyalást és új matricák 
bevezetésével, valamint 50 literes kukák biztosítá-
sával a 70 éven felüli, egyedül élő idős emberektől 
kéthetente vagy havonta egy alkalommal történjen 
meg a szállítás, ami költségmegtakarítást fog jelente-
ni. A kezdeményezéshez kapcsolódik az Izsák KOM 
Kft. taggyűlésének kezdeményezése is, melynek 
nyomán végleges számítási anyagok - figyelemmel 
az új hulladékgazdálkodási törvény megalkotására is 
- várhatóan december hónapban kerülnek először a 
taggyűlés, majd a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 
KEOP-7.1.0/11.” Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése” kiírásra „Izsák- Ágasegyháza-Orgo-
vány települések tulajdonát képező - már működő 
- szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” 
címmel. Itt a technikai fejlesztés mellett fontos 
szempont volt a Kisizsákon jelentkező levegő-
szennyezettség megszüntetésének szándéka is. 
Az előkészítés várhatóan 20 millió forintba kerül, 
melyhez támogatásként 17 millió forintot pályázott 
a testület. Az önerőt 2011-2012 évi költségvetései 
terhére vállalta az Önkormányzat.
Zárt ülésen az Izsák Inno-Kom Kft Felügyelő bi-
zottsági tagjainak személyéről döntött a Képviselő-
testület. A cégbírósági bejegyzés miatt szükséges 
volt a korábbi döntések megerősítése.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A Képviselő-testület 2011. október 25-én tartott 
rendkívüli ülést, ahol 1-4 napirendi pontban a 2011. 
augusztus 1-jétől működő Általános Művelődési 
Központhoz kapcsolódó dokumentumokat tárgyalta 
meg és azokat módosításokkal elfogadta. Ezek a kö-
vetkezők: Izsák Város Önkormányzata közoktatási 
intézményrendszere működésének Önkormányzati 
Minőségirányítási programja, az ÁMK Alapító 
okiratának módosítása, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és az ÁMK Házirend.
A testület jóváhagyta Izsák város Rendezési tervé-
nek módosításához szükséges koncepciót, amit azóta 
az illetékes Állami főépítész is elfogadott. A részletes 
tervek ennek megfelelően kerülnek kidolgozásra, a 
szükséges szakhatósági vélemények összegyűjtése 
megtörtént.
A Képviselő-testület az előző évhez hasonlóan 
ebben az évben is kiírta a BURSA HUNGARICA Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
fordulójához kapcsolódó „A” és „B” típusú pályáza-
tokat. Az első a főiskolai és egyetemi tanulmányokat 
folytató, míg az utóbbi a végzős évfolyamokra járó 
középiskolai tanulók részére került kiírásra. A be-
nyújtott pályázatokról várhatóan 2011. november 
29-i ülésén dönt a testület.
A testület megtárgyalta a 70 év feletti személyek 
szemétszállítási díjának átvállalásával kapcsolatos 
előterjesztést. Elrendelte, hogy a szolgáltatóval az 


