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2006 - a változás éve Megújult városunkrómai katolikus temploma

ÉNEKLÕ MAGYARORSZÁGMozgalmas évet tudhat maga mögötta Városi Vegyeskar

„Jól sikerült” az elõzõ háromév. Négyszázezer munkanélküli,már a nyakunkba ömlõ állam-adósság, csõdközeli költségvetés,kiéheztetett önkormányzatok éskórházak, legatyásodott hazaitermelõk és vállalkozások. Lehet-ne még sorolni, de nincs értelme.Aki a hétköznapi életbõl szerzitapasztalatait, az úgyis tudja,hogy mirõl beszélek, aki pedig atévéhíradók alapján gondolja azellenkezõjét, annak ideje szétnéz-ni maga körül. A néhány valóbanjó kormányzati intézkedés mellettmár-már számolhatatlan a koalí-ció által elõállított vagy felhal-mozott probléma, amit utolsó le-heletükig letagadnak.Ezt akarta az ország 2002-ben? Nem hiszem. Fényévekbenmérhetõ a távolság a korábbi ígé-retdömping, a mostani sikerdumaés a magyar valóság között.Annyiban hagyni ezt nem le-het. Ma már azonban kevés a Fi-desztõl az, ha csak azt mondja el,mi a baj és mit miért csinálnakrosszul a hatalmon lévõk. Az iskevés, ahogy a kormány látszat-megoldásokkal erõlködik. Azemberekrõl ez is, az is lepörög.2006-nak, a változás évének kelllennie. A Fidesz a Nemzeti Kon-zultációban 1,6 millió ember vé-leményével találkozott. Világos-sá vált, mi az, ami igazán foglal-koztatja az embereket. Kiderült,hogy leginkább családjuk, meg-élhetésük, munkahelyük bizton-ságának védelmét várják el a po-litikától. Látszik, hogy a legna-gyobb félelmet a munkahelyükelvesztésének és a létbizonyta-lanságnak a rémképe okozza. Apártokat és politikusokat nem ki-fejezetten kedvelõkre ez ugyan-úgy igaz, mint a bal- és jobbolda-liakra. Nincs különbség. A jó po-litika az, ami ezekre a mindenkitérintõ problémákra és az országstrukturális problémáira egyarántválaszol.A Fidesznél már készülnek ajó válaszok. Egy részük esetébencsak vissza kell nyúlni a 2002elõtti bevált receptekhez, más ré-szük esetében folytatni kell amostani kormány valóban jó kez-deményezéseit, harmadrészt pe-dig a következõ hónapok mun-kája lesz az új, problémákat meg-oldani képes elképzelések bemu-tatása.Csak egy példa, mit és ho-gyan érdemes csinálni, hogy azembereknek és az államnak is jólegyen. A feketemunkát most azellenõrzések szigorításával ésbüntetésekkel akarják visszaszo-rítani. Mindez nagyon szép, decsak felületi kezelést nyújt a ba-jok gyökerének orvoslása helyett.

A Fidesz azt mondja, hogy radi-kálisan csökkenteni kell a mun-kát terhelõ súlyos adó- és járulék-terheket. Miért jó ez? Anyagilagis arra ösztönzi a munkaadókat,hogy a be sem jelentett munka-vállalókat bejelentsék. A vállal-kozás alacsonyabb terhek melletttöbb munkavállalót tud legálisanalkalmazni. A radikális csökken-tés segít abban, hogy a bejelen-tett munkavállalókat minimálbérhelyett valós jövedelemmel je-lentsék be. Nem kell ecsetelnemennek jótékony hatását az érin-tettek nyugdíjpozícióira. A kiesõállami jövedelmeket részben pó-tolja a megemelkedett foglalkoz-tatásból és a nagyobb bejelentettjövedelmekbõl származó közvet-len bevétel, másrészt az így nö-vekvõ gazdaságból és fogyasztás-ból eredõ közvetett bevételek. Aszigorú ellenõrzéseket és szank-ciókat természetesen még ekkoris fenn kell tartani, de a szankci-ók kiegészítése az érintettek ér-dekeltté tételével jobban orvosol-ja a problémát.A Fidesznek számos ehhezhasonló, okos megoldási javasla-ta van az államigazgatás egysze-rûsítése, az egészségügy rendbetétele vagy éppen a magyar kis-vállalkozások segítésének terüle-tén. Szinte minden terület azon-nali beavatkozásért és nem öt-tízéves programokért kiált. Egyszerreazonban nem lehet mindenhezhozzányúlni. A jó szándék is szét-forgácsolódik, ha egyszerre túlsokfelé irányul az akarat. Nemcsoda, hogy a gyakorlatban nemsokat ért a 100 lépés fedõnevûkommunikációs offenzíva. He-lyette elõször néhány kulcsfon-tosságú területen kellene össz-pontosítani a politika energiáit,és ott lényegi áttörést elérni. Ha-logató lépéseknek 2006-ban márnincs értelme. Az államcsõd ve-szélye nem ellenzéki blöff, hanemminden komoly elemzõ szerintlétezõ forgatókönyv.A valósággal való szembené-zésre és változásokra van szükség.Ha nem lesznek, elveszhet a ma-gyar emberek maradék hite is ab-ban, hogy lesz egyszer egy nor-málisan mûködõ Magyarország.Változás híján folytatódik az elõ-remutató megoldások helyett a té-véhíradókban való szereplésnekmindent alárendelõ, pillanatnyisikereknek élõ kormányzati kon-tármunka. Ez már eddig is annyikárt okozott, amit elég nehéz leszhelyrehozni.A Fidesz készen áll a válto-zásra. És mi? A változások ugyan-is értünk vannak, de nélkülünksemmi nem lesz belõlük.Dr. Feldman Zsolt

Befejezték városunk rómaikatolikus templomának felújítá-sát. A nagy munkával kapcsolat-ban Podmaniczki Imre esperes uratkérdeztem.- Imre atya! Mikor volt utoljá-ra felújítva a templom?- Utoljára a 60’-as évek elejénújították fel a templomot, akkorkerültek fel az oltármelletti fõan-gyal-képek, a szentély mennyeze-tén látható utolsó ítéletet ábrázo-ló kép, valamint az ornamentálisfestés (díszítõfestés) is akkor ké-szült. Az izsákiak kissé fájlalják,hogy azt a képet, amely az utolsóítélet helyén korábban volt, -s aztábrázolta, amikor az izraelitákmegnézik Kánaánt, s rúdra fûzöttszõlõfürtöt hoznak- annakidejénlemeszelték, mint több más régeb-

bi elemet is. Most, 40 év után uni-ós pályázatot nyerve, 70 milliósköltséggel, tényleg tetõtõl talpig,kívül-belül felújíthattuk a templo-mot.- Honnan kaptak még anyagitámogatást?- Elsõsorban az érsekatyától,tehát az egyházmegye pénze vanbenne a felújításban egészen ad-dig, míg az Unió ki nem fizeti aráesõ részt. A bennünket terhelõ25 százalék önrészt is az érsekatyabiztosította, amit nem kell vissza-fizetnünk.- A színek, a padlózat és a fû-tés gondolata honnan származik?- Hát a gondolat onnan szár-mazik, hogyha egyszer felújítjuka templomot, akkor mindenestõlmegújuljon, tényleg tetõtõl talpig,

mert a régi fûtés az csak szükség-megoldás volt, hogy meg ne fagy-janak a hívõk a téli idõben, és amûemlék templom összképét isrontotta az a berendezés. Most na-gyon jó, korszerû padfûtésünk van.A színeket a mûemléki ható-ság határozta meg. Mivel az abla-kok áttetszõ üvegszínûek, a vilá-gossárga, és a kissé erõsebb sárgamellett döntöttek. Ezek derûs össz-képet adnak. Egyes részek kieme-lésére, így az oltár köré és az osz-lopokra, egy túlérett málnáhozhasonló színt vittek fel, kissé szí-nesebbé téve a templomot. A pad-lózat mészkõburkolata önmagá-ban is díszít, akár szõnyeg nélkülis hagyhatjuk.- Köszönöm az interjút.Tarjányi Anita

Áprilisban ismét Izsákon  ta-lálkozhattunk erdélyi barátaink-kal, a sepsibodoki reformátusgyülekezet kórusával. Közös mû-sort adtunk Orgoványon, a kato-likus templomban április 8-án,másnap pedig Izsákon, a reformá-tus templomban énekeltünk, aholaz Izsáki Református Egyházköz-ség Vegyeskara és az Ökumeni-kus Ifjúsági Énekkar is részt vett.Mindkét alkalommal szép számúközönség hallgatta mûsorunkat.Nem lehet elégszer köszöne-tet mondani Zayzon Gábornak éscsaládjának, akik a két kórus kö-zötti kapcsolatot kezdeményez-ték, és az elsõ találkozás óta fo-lyamatosan munkálkodnak érte.Május 7-én részt vettünk aPolgárõr Székház megnyitó ün-nepségén.Május 21-én Kecskemétennyílt lehetõségünk hallatni han-gunkat. A „Mûvész délutánGressaival” rendezvénysorozatonvehettünk részt, melyre a felké-rést Márki Nóra Jázmintól kaptuk.A délután több elõadómûvészbemutatkozásából állt és kiállításnyílt az izsáki mûvésznõ festmé-nyeibõl és zománcképeibõl. Rö-vid mûsorunkat a résztvevõktapssal, a mûvésznõ 1-1 kis csend-élettel jutalmazta.A nyári szünet után immárona Sárfehér Napokra készülhettünk,ami nem telt unalmasan. Szoká-sos hangversenyünket a reformá-tus templomban tartottuk szep-tember 23-án. Köszönjük hûségeshallgatóinknak, hogy az erõskonkurencia ellenére is minketválasztottak. Másnap népdalcsok-rot adtunk elõ a harangjáték áta-dó ünnepségen, majd az Arany-fürt Idõsek Otthona avatásán. Ez-után a hivatalos megnyitó ünnep-ségen a Himnuszt énekeltük. Estea német és magyar mûvészeti cso-portok gálamûsorán vettünk részt.

Német barátaink között nagy si-kert arattunk, már színpad feléhaladtunkban tapssal köszöntöt-tek bennünket. Többen közülükjelezték, hogy szívesen meghall-gatták volna pénteki hangverse-nyünket, amit programjuk nemtett lehetõvé.Október 22-én Egerbe indul-tunk. Az Éneklõ MagyarországNemzetközi Kórustalálkozón mi-nõsítõ hangversenyen mutatkoz-tunk be, ahol arany minõsítéstszereztünk. A találkozón sok jókórust hallgathattunk meg, kot-tát cserélgettünk,  komoly szak-mai tapasztalatokat szereztünk.Itt szeretnénk megragadni azalkalmat, hogy köszönetet mond-junk azoknak akit illet, gazdál-kodó szervezeteknek, egyéni vál-lalkozóknak és magánszemélyek-nek egyaránt, a kapott anyagi tá-mogatásért, a sok dicsérõ és bíz-tató szóért, melyek mindig simo-gatják lelkünket, és erõt adnak.Köszönjük karnagyunknak, Szil-vikének kitartó munkáját, melynélkül nem érhettük volna el ezta szép eredményt.El kell mondanunk, hogyszólamarányunk férfihiány miatt

felborulóban van. Kérjük azokata jó hangú férfiakat, akik kedvetéreznek az énekléshez, hogy te-gyék félre gátlásaikat, és jöjjenekközénk. A kottaolvasás nem fel-tétel, a jó hangulat garantált. Kó-ruspróbát csütörtökönként 17.30-kor tartunk az OTP fölötti tanács-teremben.További programunk szerintnovember 13-án énekeltünk aSzent Mihály templom felújításutáni felszentelésén, december-ben ismét Orgoványra utazunk,ahol adventi hangversenyt adunk.Végezetül szeretettel hívunkmindenkit hagyományos kará-csonyváró mûsorunkra, december17-én 19 órára, a katolikus temp-lomba. Városi Vegyeskar
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