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2006 - a változás éve

„Jól sikerült” az elõzõ három
év. Négyszázezer munkanélküli,
már a nyakunkba ömlõ államadósság, csõdközeli költségvetés,
kiéheztetett önkormányzatok és
kórházak, legatyásodott hazai
termelõk és vállalkozások. Lehetne még sorolni, de nincs értelme.
Aki a hétköznapi életbõl szerzi
tapasztalatait, az úgyis tudja,
hogy mirõl beszélek, aki pedig a
tévéhíradók alapján gondolja az
ellenkezõjét, annak ideje szétnézni maga körül. A néhány valóban
jó kormányzati intézkedés mellett
már-már számolhatatlan a koalíció által elõállított vagy felhalmozott probléma, amit utolsó leheletükig letagadnak.
Ezt akarta az ország 2002ben? Nem hiszem. Fényévekben
mérhetõ a távolság a korábbi ígéretdömping, a mostani sikerduma
és a magyar valóság között.
Annyiban hagyni ezt nem lehet. Ma már azonban kevés a Fidesztõl az, ha csak azt mondja el,
mi a baj és mit miért csinálnak
rosszul a hatalmon lévõk. Az is
kevés, ahogy a kormány látszatmegoldásokkal erõlködik. Az
emberekrõl ez is, az is lepörög.
2006-nak, a változás évének kell
lennie. A Fidesz a Nemzeti Konzultációban 1,6 millió ember véleményével találkozott. Világossá vált, mi az, ami igazán foglalkoztatja az embereket. Kiderült,
hogy leginkább családjuk, megélhetésük, munkahelyük biztonságának védelmét várják el a politikától. Látszik, hogy a legnagyobb félelmet a munkahelyük
elvesztésének és a létbizonytalanságnak a rémképe okozza. A
pártokat és politikusokat nem kifejezetten kedvelõkre ez ugyanúgy igaz, mint a bal- és jobboldaliakra. Nincs különbség. A jó politika az, ami ezekre a mindenkit
érintõ problémákra és az ország
strukturális problémáira egyaránt
válaszol.
A Fidesznél már készülnek a
jó válaszok. Egy részük esetében
csak vissza kell nyúlni a 2002
elõtti bevált receptekhez, más részük esetében folytatni kell a
mostani kormány valóban jó kezdeményezéseit, harmadrészt pedig a következõ hónapok munkája lesz az új, problémákat megoldani képes elképzelések bemutatása.
Csak egy példa, mit és hogyan érdemes csinálni, hogy az
embereknek és az államnak is jó
legyen. A feketemunkát most az
ellenõrzések szigorításával és
büntetésekkel akarják visszaszorítani. Mindez nagyon szép, de
csak felületi kezelést nyújt a bajok gyökerének orvoslása helyett.

A Fidesz azt mondja, hogy radikálisan csökkenteni kell a munkát terhelõ súlyos adó- és járulékterheket. Miért jó ez? Anyagilag
is arra ösztönzi a munkaadókat,
hogy a be sem jelentett munkavállalókat bejelentsék. A vállalkozás alacsonyabb terhek mellett
több munkavállalót tud legálisan
alkalmazni. A radikális csökkentés segít abban, hogy a bejelentett munkavállalókat minimálbér
helyett valós jövedelemmel jelentsék be. Nem kell ecsetelnem
ennek jótékony hatását az érintettek nyugdíjpozícióira. A kiesõ
állami jövedelmeket részben pótolja a megemelkedett foglalkoztatásból és a nagyobb bejelentett
jövedelmekbõl származó közvetlen bevétel, másrészt az így növekvõ gazdaságból és fogyasztásból eredõ közvetett bevételek. A
szigorú ellenõrzéseket és szankciókat természetesen még ekkor
is fenn kell tartani, de a szankciók kiegészítése az érintettek érdekeltté tételével jobban orvosolja a problémát.
A Fidesznek számos ehhez
hasonló, okos megoldási javaslata van az államigazgatás egyszerûsítése, az egészségügy rendbe
tétele vagy éppen a magyar kisvállalkozások segítésének területén. Szinte minden terület azonnali beavatkozásért és nem öt-tíz
éves programokért kiált. Egyszerre
azonban nem lehet mindenhez
hozzányúlni. A jó szándék is szétforgácsolódik, ha egyszerre túl
sokfelé irányul az akarat. Nem
csoda, hogy a gyakorlatban nem
sokat ért a 100 lépés fedõnevû
kommunikációs offenzíva. Helyette elõször néhány kulcsfontosságú területen kellene összpontosítani a politika energiáit,
és ott lényegi áttörést elérni. Halogató lépéseknek 2006-ban már
nincs értelme. Az államcsõd veszélye nem ellenzéki blöff, hanem
minden komoly elemzõ szerint
létezõ forgatókönyv.
A valósággal való szembenézésre és változásokra van szükség.
Ha nem lesznek, elveszhet a magyar emberek maradék hite is abban, hogy lesz egyszer egy normálisan mûködõ Magyarország.
Változás híján folytatódik az elõremutató megoldások helyett a tévéhíradókban való szereplésnek
mindent alárendelõ, pillanatnyi
sikereknek élõ kormányzati kontármunka. Ez már eddig is annyi
kárt okozott, amit elég nehéz lesz
helyrehozni.
A Fidesz készen áll a változásra. És mi? A változások ugyanis értünk vannak, de nélkülünk
semmi nem lesz belõlük.
Dr. Feldman Zsolt

Megkezdtem szombat
délelõttönként felsõruházati
termékeim árusítását, OLCSÓ,
készítõi áron.
Izsák Kossuth L. u. 42.
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IZSÁKI

Hírek

2005. november 18.

Megújult városunk
római katolikus temploma

Befejezték városunk római
katolikus templomának felújítását. A nagy munkával kapcsolatban Podmaniczki Imre esperes urat
kérdeztem.
- Imre atya! Mikor volt utoljára felújítva a templom?
- Utoljára a 60’-as évek elején
újították fel a templomot, akkor
kerültek fel az oltármelletti fõangyal-képek, a szentély mennyezetén látható utolsó ítéletet ábrázoló kép, valamint az ornamentális
festés (díszítõfestés) is akkor készült. Az izsákiak kissé fájlalják,
hogy azt a képet, amely az utolsó
ítélet helyén korábban volt, -s azt
ábrázolta, amikor az izraeliták
megnézik Kánaánt, s rúdra fûzött
szõlõfürtöt hoznak- annakidején
lemeszelték, mint több más régeb-

bi elemet is. Most, 40 év után uniós pályázatot nyerve, 70 milliós
költséggel, tényleg tetõtõl talpig,
kívül-belül felújíthattuk a templomot.
- Honnan kaptak még anyagi
támogatást?
- Elsõsorban az érsekatyától,
tehát az egyházmegye pénze van
benne a felújításban egészen addig, míg az Unió ki nem fizeti a
ráesõ részt. A bennünket terhelõ
25 százalék önrészt is az érsekatya
biztosította, amit nem kell visszafizetnünk.
- A színek, a padlózat és a fûtés gondolata honnan származik?
- Hát a gondolat onnan származik, hogyha egyszer felújítjuk
a templomot, akkor mindenestõl
megújuljon, tényleg tetõtõl talpig,

mert a régi fûtés az csak szükségmegoldás volt, hogy meg ne fagyjanak a hívõk a téli idõben, és a
mûemlék templom összképét is
rontotta az a berendezés. Most nagyon jó, korszerû padfûtésünk van.
A színeket a mûemléki hatóság határozta meg. Mivel az ablakok áttetszõ üvegszínûek, a világossárga, és a kissé erõsebb sárga
mellett döntöttek. Ezek derûs összképet adnak. Egyes részek kiemelésére, így az oltár köré és az oszlopokra, egy túlérett málnához
hasonló színt vittek fel, kissé színesebbé téve a templomot. A padlózat mészkõburkolata önmagában is díszít, akár szõnyeg nélkül
is hagyhatjuk.
- Köszönöm az interjút.
Tarjányi Anita

ÉNEKLÕ MAGYARORSZÁG

Mozgalmas évet tudhat maga mögött
a Városi Vegyeskar

Áprilisban ismét Izsákon találkozhattunk erdélyi barátainkkal, a sepsibodoki református
gyülekezet kórusával. Közös mûsort adtunk Orgoványon, a katolikus templomban április 8-án,
másnap pedig Izsákon, a református templomban énekeltünk, ahol
az Izsáki Református Egyházközség Vegyeskara és az Ökumenikus Ifjúsági Énekkar is részt vett.
Mindkét alkalommal szép számú
közönség hallgatta mûsorunkat.
Nem lehet elégszer köszönetet mondani Zayzon Gábornak és
családjának, akik a két kórus közötti kapcsolatot kezdeményezték, és az elsõ találkozás óta folyamatosan munkálkodnak érte.
Május 7-én részt vettünk a
Polgárõr Székház megnyitó ünnepségén.
Május 21-én Kecskeméten
nyílt lehetõségünk hallatni hangunkat. A „Mûvész délután
Gressaival” rendezvénysorozaton
vehettünk részt, melyre a felkérést Márki Nóra Jázmintól kaptuk.
A délután több elõadómûvész
bemutatkozásából állt és kiállítás
nyílt az izsáki mûvésznõ festményeibõl és zománcképeibõl. Rövid mûsorunkat a résztvevõk
tapssal, a mûvésznõ 1-1 kis csendélettel jutalmazta.
A nyári szünet után immáron
a Sárfehér Napokra készülhettünk,
ami nem telt unalmasan. Szokásos hangversenyünket a református templomban tartottuk szeptember 23-án. Köszönjük hûséges
hallgatóinknak, hogy az erõs
konkurencia ellenére is minket
választottak. Másnap népdalcsokrot adtunk elõ a harangjáték átadó ünnepségen, majd az Aranyfürt Idõsek Otthona avatásán. Ezután a hivatalos megnyitó ünnepségen a Himnuszt énekeltük. Este
a német és magyar mûvészeti csoportok gálamûsorán vettünk részt.

Német barátaink között nagy sikert arattunk, már színpad felé
haladtunkban tapssal köszöntöttek bennünket. Többen közülük
jelezték, hogy szívesen meghallgatták volna pénteki hangversenyünket, amit programjuk nem
tett lehetõvé.
Október 22-én Egerbe indultunk. Az Éneklõ Magyarország
Nemzetközi Kórustalálkozón minõsítõ hangversenyen mutatkoztunk be, ahol arany minõsítést
szereztünk. A találkozón sok jó
kórust hallgathattunk meg, kottát cserélgettünk, komoly szakmai tapasztalatokat szereztünk.
Itt szeretnénk megragadni az
alkalmat, hogy köszönetet mondjunk azoknak akit illet, gazdálkodó szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek egyaránt, a kapott anyagi támogatásért, a sok dicsérõ és bíztató szóért, melyek mindig simogatják lelkünket, és erõt adnak.
Köszönjük karnagyunknak, Szilvikének kitartó munkáját, mely
nélkül nem érhettük volna el ezt
a szép eredményt.
El kell mondanunk, hogy
szólamarányunk férfihiány miatt

felborulóban van. Kérjük azokat
a jó hangú férfiakat, akik kedvet
éreznek az énekléshez, hogy tegyék félre gátlásaikat, és jöjjenek
közénk. A kottaolvasás nem feltétel, a jó hangulat garantált. Kóruspróbát csütörtökönként 17.30kor tartunk az OTP fölötti tanácsteremben.
További programunk szerint
november 13-án énekeltünk a
Szent Mihály templom felújítás
utáni felszentelésén, decemberben ismét Orgoványra utazunk,
ahol adventi hangversenyt adunk.
Végezetül szeretettel hívunk
mindenkit hagyományos karácsonyváró mûsorunkra, december
17-én 19 órára, a katolikus templomba.
Városi Vegyeskar
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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