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Egész uton – hazafelé –
azon gondolkodám:
miként fogom szólítani
rég nem látott anyám?
Mit mondok majd el ször is
kedvest, szépet neki?
mid n, mely bölcs m ringatá,
a kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
szebbnél-szebb gondolat,
mig állni látszék az id ,
bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpült felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
mint a gyümölcs a fán.
Pet fi Sándor

Ezzel a verssel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
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Egy bogdányi trombitás újabb sikere
2008. február 12-én megtelt a Zeneakadémia Nagyterme, ahol falunkból is szép
számú közönség hallgatta Spáth Viktor diplomakoncertjét. Az ifjú
trombitam vész tanárai és a közönség megelégedésére kimagasló színvonalú
diplomával búcsúzott a Zeneakadémiától.
Viktor következ célja, legnagyobb álma, melyért az elmúlt években rendkívüli
kitartással, szorgalommal gyakorolt, a berlini „Karajan Akadémia” felvételije
április 15-én volt és legnagyobb örömünkre itt is megfelelt.
Herbert von Karajan a Berlini Filharmonikus Zenekar vezet karnagya 1972ben hozta létre az úgynevezett zenekari akadémiát, ahol a fiatal, tehetséges
diplomás muzsikusok segítséget kapnak pályájuk indításakor. Lehet séget
egyéni hangszeres képzésre, kamaramuzsikálásra, és zenekari gyakorlatra a
világ egyik vezet zenekarában.
Bekerülni felvételivel lehet. Az idén a két trombitás helyre 33 jelentkez volt.
Viktor nagyszer en helytállt és egy osztrák trombitás mellett a következ két
évben
lehet a Karajan Akadémia magyar trombitás hallgatója. Szívb l
gratulálunk neki, további pályájához sok sikert kívánunk.
Schuszter József
polgármester

Spáth Viktor ösztöndíjat kapott
33 jelentkez közül Spáth Viktor, Dunabogdány Község nemrég diplomázott
trombitása nyerte el a Karaján Akadémia pályázatát, így két évig a Berlini
Filharmónikusok zenekarával próbálhat és zenélhet együtt. Fiatal zenészünk számára a
díj kiváló fejl dési lehet séget biztosít, hiszen a világ egyik legjobb szimfónikus
együttesének munkáját ismerheti meg.
Dunabogdány Község Önkormányzata és Képvisel -testülete ezúton gratulál kiváló
eredményéhez.
Képvisel -testület

Megkezd dik a M vel dési Ház
felújítása
Többféle elképzelés közül a képvisel -testület döntött a
vel dési Ház felújításának részleteir l és pénzügyi
fedezetér l.
Természetesen az igények lényegesen meghaladják
lehet ségeinket, ezért társadalmi munkát is szervezünk és
támogató adományokat is szívesen fogadnánk.
A pénzügyi támogatásokat a Dunabogdányi Németek
Alapítványára lehet utalni, mely összegr l adójóváírás
céljából az alapítvány igazolást ad.
Számlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet 6470001410001985
Köszönettel: Lakatosné Dr. Schilling
Dorottya, az alapítvány
kuratóriumának elnöke
Schwartz József,
a Kisebbségi Önkormányzat
elnöke
Schuszter József
polgármester

Hirdetmény
Dunabogdány község Önkormányzata
megvételre ajánl panorámás, vegyes
beépíthet ség , építési telkeket.
Nagyságuk 967 m2-t l 1071 m2-ig.
További információk kaphatók a
Polgármesteri Hivatalban.
Telefon: 26-391-025.
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Hangverseny az óvodában
Április 4.-e már hosszú évek óta nem
ünnepnap. Idén azonban az óvodában
ezen a napon mégis ünnep volt: koncertet
adtak óvodásainknak a zeneiskolások.
Orr Rezs (Rudi bácsi) vezetésével 120
kisgyermek ismerkedett meg fafúvós,
r ézfú vós,
von ós,
bi l l en t y s
hangszerekkel; mi a nevük , milyen a
hangjuk , hogyan lehet
ket
megszólaltatni.
A 3-7 éves gyerekek nagy figyelemmel
kísérték az el adást, boldogan fedezték
fel nagyobb testvéreiket s egy óvodás
társukat is az el adók között.
Gyermekdalok és rövid klasszikus
darabok voltak repertoáron. Rudi bácsi
dalfelismer
játékot játszott a
gyerekekkel, akik nagyot nevettek, mikor

szájával csücsörítve mutatta meg,
hogyan szólaltatható meg a kürt. A zenés
darabok elhangzása után azok
hangulatára is rákérdezett, mit éreztek,
mire gondoltak a gyerekek zenehallgatás
közben. Remekül bevonta a gyerekeket
az el adásba, szakmai tudása mellett az
„ötgyerekes apuka „ is” el bújt bel le.
Az el adó zeneiskolások pedig, kisebbek
-nagyobbak, boldogan muzsikáltak a
gyerekeknek, akik lelkesen tapsoltak
nekik.
Elgondolkodtató: ha az óvodáskorú
gyerekeket ennyire leköti az értékes és
igényes zene, mi történik , mi „romlik
el” a kés bbiekben és mit l?.
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az el dök
kultúrája egy-kett re elpárolog, ha

Bogdaner Seiten
Die Deutsche
Minderheitenselbstverwaltung meldet
sich
An unserer Sitzung am 17. März berichtete
Josef
Schwartz
über
die
geplante
Zusammenschließung der Musikschule mit der
Grundschule. Dazu komme es wegen der
veränderten
staatlichen
Finanzierung.
Die
Musikschüler gehen bereits ab September in die
Grundschule zum Musikunterricht, im nächsten
Schuljahr funktioniert dann die Musikschule und die
Grundschule als eine Bildungsstätte. Obwohl diese
Situation als Rückschritt bewertet wurde, hatte die
Minderheitenselbstverwaltung
für
die
Zusammenschließung gestimmt.
Am Nationalitätentag, am 13. April wurden
Dankschriften für die Arbeit in der Aufbewahrung
der deutschen katholischen Kirchengesänge und
Traditionen übergeben: an Dr. Helembai László,
Kreiszné Ott Mária postum, Rippel János, Schilling
Mihályné und Schneider Mihály.
Das Bogdaner Schwabenorchester und der
Traditionbewahrender Singkreis erhielten eine
Einladung zum Bundesschwabenball in Gerlingen,
ihre Produktion konnten wir am Nationalitätentag
als Generalprobe erleben.
Die Minderheitenselbstverwaltung bedankt
sich bei allen Mitwirkenden für die anspruchsvollen
Vorträge.
Unsere Programmvorschau: Teenachmittag mit
Begleitung der Schwabenblaskapelle am 18. Mai
16.00 – 19.00 Uhr
Zusammengestellt von Veronika Pollák - Herr

minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának. Csak az a mienk
igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg
megszenvedtünk. A zene is csak úgy
száll belénk, úgy él bennünk,
ha
munkával – gyakorlati zenéléssel
szántjuk fel lelkünket.” /Kodály Zoltán/
Kedves Rudi bácsi és zeneiskolások!
Hálás köszönetet mondunk nektek e szép
délel ttért, s egyben a segítségeteket is
kérjük abban, hogy hagyományt
teremthessünk a „Tavaszi Óvodai
Hangverseny” mintájára!
Szeretettel: Kristóf Istvánné

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képvisel -testülete
pályázatot hirdet
”véd i”
munkakör 2009. november 30-ig tartó határozott idej betöltésére
közalkalmazotti kinevezéssel,
három hónap próbaid vel
Ellátandó feladatok:
Véd i feladatok ellátása Szigetmonostor község közigazgatási területén.
Pályázati feltételek:
- büntetlen el élet,
- egészségügyi f iskolai karon szerzett véd i oklevél vagy azzal
egyenérték nek elismert oklevél
El nyt jelent:
- azonos területen végzett gyakorlat,
- gépjárm vezet i engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes (fényképes) személyi és szakmai önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okirat(ok) fénymásolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvev k megismerhetik a pályázó
anyagát,
- nyilatkozatot arról, hogy a személyét érint kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér.
A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefonszámát.
Illetmény és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben meghatározottak szerint.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. április 30.
Elbírálási határid : 2008. május 31.
A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást követ en 2008. június 1jét l betölthet .
A kinevezés határozott id re, 2009. november 30-ig szól, a próbaid három
hónap.
A kinevezés és felmentés a képvisel -testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A pályázatot Molnár Zsolt polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal
címére (2015 Szigetmonostor, F u. 26.) kell eljuttatni „véd ” jeligével.
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A diderg király
Mese, mese, mátka, pillangós határba:
Volt egyszer egy király Nekeresd
országba.
Nevenincs királynak nagy volt a bánata,
Csupa siralom volt éjjele, nappala.
Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába,
könnye pergett fehér szakállába:
- Akármit csinálok, reszketek és fázom,
Hiába takargat aranyos palástom!
Aki segít rajtam: koronám, kenyerem
le nem sajnálom, véle megfelezem!
Százegy kengyelfutó százkét felé szaladt,
Tökszárdudát fújtak minden ablak alatt:
Ki tud orvosságot a király bajáról,
Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol?
Adott is ezer bölcs ezeregy tanácsot,
De együtt se ért az egy falat kalácsot.
Diderg királynak csak nem lett melege,
Majd megvette szegényt az Isten hidege.
Körmét fúvogatta, keser n köhintett,
Bölcs doktorainak bosszúsan legyintett:
- Bölcsekkel az id t ne lopjuk, azt
mondom,
Hívjátok el az udvari bolondom!

Életem-halálom kezedbe ajánlom,
Most dobtam bele az utolsó forgácsot,
Jó lenne hivatni az udvari ácsot!
Nekibúsul erre a diderg király.
Szigorú paranccsal a kapuba kiáll:
- Vágjátok ki kertem minden ékességét,
A szóló sz nek arany venyigéjét,
A mosolygó almát, a cseng barackot,
Hányjatok a t zre minden kis harasztot!
Széles ez országban amíg erd t láttok,
Kandallóm kih lni addig ne hagyjátok.
Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten
hidege,
Csak úgy kékellik már az ajkam is bele!

Az ajaka kláris, a foga rizskása,
Csacsog, mint az erd k zeng muzsikása:
- Ejnye, de rossz bácsi vagy te, király
bácsi!
Megfordul a király: - Ácsi, kislány, ácsi!
Azt se tudom, ki vagy, sohase láttalak.
Mért haragszol reám? sohse bántottalak!
–
Kerekre nyitotta a csöppség a szemét:
- Minek szedetted le a házunk tetejét?
Hó is hullongázik, es is szemezik,
A mi padlásunkra az most mind beesik:
Elázik a bábum kimosott ruhája,
Vasárnap délután mit adok reája?
Mint amikor nap süt a jeges ereszre,
A király jégszíve harmatot ereszte.
Szemében buggyan ki szívének harmatja,
Szöghaját a lánynak végigsimogatja:
- Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom,
Bíborköntösömet feldaraboltatom.
Bársonyrokolyája, selyemf köt je,
Lesz ezüstköt je, aranycipell je! –
Most meg már a kis lány mondta azt,
hogy: ácsi,
Mégis csak jó bácsi vagy te, király bácsi!
Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett –
S diderg királynak nyomban melege lett!
A tükörablakot sarokra nyitotta,
Városa lakóit összekurjantotta:
- Olyan meleg van itt, hogy sok
egymagamnak,
Juttatok bel le, aki fázik, annak!

Bukfenc-vetegetve jön el a bolond,
Cseng-peng, kong-bong rajta a sok
aranykolomp,
Mókázna a jámbor, serdül, perdül, fordul,
De a király rája haragosan mordul:
Csattognak a fejszék, sírnak erd k,
- Hallod-e, te bolond, szedd össze az
berkek,
eszed,
Recsegnek, ropognak a gyümölcsös
Adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed.
kertek.
Tódult is be nyomban a sok szegény
- Teli van énnálam ésszel a szelence:
ember,
Sok
lakójuk
fejét
bujdosásnak
adta,
Hideg ellen legjobb a meleg kemence.
A
márványtéglákon
nyüzsgött, mint a
Fészkit
ezer
madár
jajgatva
siratta.
Gyújtass be csak, komám – nevetett a
tenger.
A rengeteg fákból egy szál se maradt ott,
bolond,
Ki is szorult t lük király a konyhára,
Aranyos kandallón mind elparazsallott.
S nevetett köntösén a sok aranykolomp.
Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra:
Diderg királynak de minden hiába,
- Asztalt terigetni, ökröt sütögetni.
Nyögve gubódzik be farkasb r-bundába:
Kergeti a király ki a sok léh t:
Fussatok a hordót csapra ütögetni!
- F tsetek, mert megvesz az Isten hidege,
Hozzák fülön fogva az udvari f t!
Ily
kedves vendég még nem járt soha
Csak
egy
fogam
van
már,
az
is
vacog
- Hamar cédrusfával a kandallót tele,
nálam,
bele!
Urunk-királyunknak attól lesz melege!
Mint a saját népem – nagy
Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya,
Meseországban…
El is égett benne vagy száz cédrusmáglya, Nekeresdországban van is nagy kopogás,
Ripegés-ropogás, siralom, zokogás.
Sergett is a király el tte, megette,
Dolgozik
a csákány, f rész, balta, horog –
Utoljára mégis csak azt dideregte:
Móra Ferenc
A
király
ajtaja egyszer csak csikorog.
- F tsetek, mert megvesz az Isten hidege,
Betipeg egy lányka, icike-picike,
Már a szakállam is csak úgy reszket bele!
Gyöngyharmat tündöklik
Nyöszörög a f : - Felséges királyom,
lenvirágszemibe.
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GYERMEKNAPRA
Logika

A kérés

Látszat

- Miért sír az öcsike?
- Jönnek a fogai!
- És nem akarja?

-Tanító bácsi, tessék engem
hazaengedni, nagyon rosszul érzem
magam!
- Hol, kisfiam?
- Hát itt, az iskolában!

- Miért nem szalad a csiga?
- Mert hülyén nézne ki, ha lobogna a
szeme.

A kis leleményes

Az autós eltéved. Végre nagy örömmel
megpillant két iskolás gyereket.
Megkérdezi az egyiket:
- Mondd, fiam, milyen messze van innen
Szeged?
- Egész pontosan 40 004 km.
- Megbolondultál? Hiszen, ha 40 000
km-t megyek, akkor körülautózom a
Földet.
- Úgy bizony, én is úgy gondolom. De
ha megfordítja a kocsiját, és ellenkez
irányba indul, akkor 4 kilométer az
egész.

Teszt
Az egyik kisfiú új kutyát kap. Elviszi
sétálni, és útközben találkozik a
barátjával.
- Jaj, de aranyos kutyád van! – kiált fel a
barátja.
- Simogasd meg!
- Nem harap?
- Én is ezt szeretném megtudni!
Közlekedési tábla
Az iskola el tti járda szélén tábla áll az
autósoknak:
- Vigyázz, iskola! Ne gázold el a
gyerekeket!
Girbe-gurba bet kkel valaki hozzáírta:
- Várd meg, amíg a tanárok jönnek!
Bosszú
Az egérke elmegy a moziba, de pechje
van: az el tte lév széken pont egy
elefánt ül. Szegény egérke hajol jobbra,
hajol balra, sehogy se lát semmit.
Feldühödik, két sorral el bbre ül,
pontosan az elefánt elé.
Elhelyezkedik, aztán hátrafordul, és
kárörvend en azt mondja az elefántnak:
- Na, most már ágaskodjon maga!
Valami jó
Megy a tekn c az erd ben, és közben
mondogatja:
- Hú, de jó, hogy ilyen lassú vagyok!
Hú, de jó, hogy ilyen lassú vagyok!
Közben száguldoznak el mellette az
állatok, de csak megy, megy, és
mondogatja:
- Hú, de jó, hogy ilyen lassú vagyok!
Megáll mellette a nyuszi, és megkérdezi:
- Mondd, tekn c, miért hajtogatod ezt?
Miért olyan jó, hogy ilyen lassú vagy?
- Mert rossz irányba megyek – válaszol
a tekn c.

Pistike ujjongva szalad az anyukájához:
- Anya, kaptam az iskolában két pirosat
meg egy feketét.
-Jól van, kisfiam, megjutalmazlak, itt
egy százas.
Pistike fut az apukájához is.
- Apa, kaptam az iskolában két pirosat
meg egy feketét.
- Jól van, ügyes vagy. Itt egy százas.
Fut a nagyihoz is.
- Nagyi, kaptam az iskolában két pirosat
meg egy feketét.
- Ügyes vagy, itt egy ötvenes. De mondd
csak, miért kaptad a feketét?
- Mert beírtam magamnak két pirosat...
Szilvafán
A rénszarvas mászik fel a szilvafára.
Arra megy a medve és megkérdi:
- Mit csinálsz ott, rénszarvas?
- Almát eszem.
- De hisz ez szilvafa!
- Hoztam magammal almát.

Néz pont kérdése

Tévedés
Az anyuka hazaér a munkából, és a
kisfia azzal fogadja, hogy megmosta a
kutya fogát. Ezt meghallván kidobja a
kisfia fogkeféjét és vesz neki egy
másikat. Eltelik két hét, és a gyerek
megkérdezi:
- Anya, miért dobtad ki a fogkefémet?
- Mert megmostad vele a kutya fogát.
- De anya, én a te fogkeféddel mostam
meg!
Állati titkok

Balesetveszély
A kis csiga kérleli a mamáját:
- Hadd szaladjak át az úttesten!
- Most nem lehet! Két óra múlva jön a
busz.
Egyetértés
Az állatkert igazgatója büszkén
mutogatja a vendégeknek a közös
ketrecbe zárt bárányt és oroszlánt.
- Íme, egy szép példa az egyetértésre.
- Csodálatos! És tényleg nincs velük
semmi gond?
- Az oroszlánnal semmi, a bárányt
id nként cserélni kell.

- Mi lesz a kenyérb l, ha a medve ráül?
- Bundáskenyér.
- Hogy hívják az instant baglyot?
- Neskuvik.
- Hol alszik a féltonnás gorilla?
- Ahol akar.
- Miért van az elefánt farka hátul?
- Azért, hogy ne lógjon a szemébe.
- Mi kel ki a tojáslik rb l?
- Másnapos csibe.
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MÉCSVILÁG
Kétségtelen, hogy az igazság általában
banálisan hangzik. Az igazság szürke, és
messze nincs körülötte annyi színes
petárdázás, mint a hazugság körül. Az utóbbit
hatásosan körül lehet halandzsázni, az
igazságot nem. A hazugság napról napra új
dicsfényekkel felvértezve, ötletes burkokban
jelenik meg, míg az igazság mindig egyforma.
Ennél fogva unalmas.
Hosszú pályám alatt meg kellett
tanulnom, hogy egy – tényt l tényig vezet –
keskeny pallón kell szabályos körtáncot
lejtenem a m formák balettkarával, hogy a
valóság, ez az unalmas nyersanyag semmiben
ne maradjon mögötte a hazugságnak.
E rövid felvezet k r után pedig
nézzünk néhány folyamatosan a leveg ben
lév , valós – tehát unalmas – tényt
közösségünk életéb l.
A Híradó decemberi számában –
némileg megzavarva az ünnepváró hangulatot
– cikk jelent meg az iskolában jelen lév lelki
terrorról. A pedagógus szerz nem merte
aláírni a nevét. Ez azért is oly furcsa, mert
amit én korábban vetettem fel a
randalírozókról, szemetel kr l, a mocskosan
beszél kr l, a viselkedéskultúra elemi
szintjének teljes hiányáról, az élet visszhangot
váltott ki a tantestületb l. Legalábbis ez az
aláírás szerepelt az alatt az ingerült kis
szóhalmaz alatt, melynek alaptónusét ez adta:
Vajon nem akar-e mindenki szépen,
rendezetten s nyugodtan élni, minek állandóan
a disszonáns jelenségeket emlegetni? És a
felel sséget nagyrészt a szül kre hárították.
(A legutóbbi józsefvárosi tanárverés – és
rugdosás – után egy tévében nyilatkozó
illetékes viszont minden felel sséget az
iskolára l csölt. Mutogatni, vádaskodni, és
ezzel
álcázni
az
eluralkodott
teszetoszaságot… ez az, amihez értünk.)
Szóval hallgatni kell.
Most, hogy a tantestületb l valaki
ismét veszélyt jelzett – mindenki hallgat.
Pedig jó alkalom lehetett volna, hogy
kiálljanak a kolléga mellett, er t és
szolidaritást mutatva, és néven nevezve
azokat, akiket kell. Mert ugye… meg sem
kísérlik azt elhitetni bárkivel, hogy a
kolomposokat nem lehet beazonosítani. De
a testület senkit nem azonosít be. Ez alatt a
füvez k torokelvágással fenyegetik a rájuk
szóló feln ttet. Igazán pompás fejlemény. Mi
most akkor… várunk valamire? Esetleg egy
újabb Vácz Antal-ügyre?
A randalírozók egyébként nem
csüggednek. Változatlanul naponta takarítok a
házunk el tti közterületen, miután a fenntartó
közeg nem áll a helyzet magaslatán. Néha
találkozom vele, ilyenkor mindig azt a
látszatot kelti, mint aki céltudatosan igyekszik
valahonnan valahová.
Még tavaly októberben tettem szóvá
egy templom téri förtelmet: az ismeretlen
ateista az egyik padra piszkított. Nem sokkal a
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Jegyzet valamir l, ami unalmas
cikk megjelenése után a mi ablakunk el tt
díszelgett egy ilyen kupac toalettpapírral
együtt, úgy, mint a téri padon. Nehogy a stílus
félreismerhet legyen. Nehogy össze merjük
t téveszteni egy állattal. Az illet
személyiségének finomszerkezetéb l hagyott
ott egy jellemz darabot: íme ez vagyok én!
Egyébként egy apró részletkérdésben
igazat kell adnom az anonim testületnek:
valóban határtalanul unalmas dolgok ezek.
ként a közöny miatt, ami kíséri ket. Ez a
gyáva közöny az egyik legriasztóbb
állampolgári viselkedésforma terméke: az
óvatosságé. Amióta az eszemet tudom,
szenvedek az óvatosság émelyít jelenlétét l.
Az óvatosak jól tudják: nem szabad túlzottan
belehatolni mások ügyeibe (a közösséget is
ideértve), mert ki tudja, miféle vágatokba kell
majd követni a dolgokat, kúszva és
összegörnyedve, úttalan utakon. Az óvatosak
jól tudják, hogy elég félmondatokkal felelni a
felmerül
kérdésekre,
mert
azokat
sokféleképpen lehet folytatni.
Csak azt nem veszik észre az óvatosak,
hogy az elmetszett mondatok végén szakadék
nyílhat, amibe sok minden belezuhanhat –
velük együtt.
És ez a nyomorú attit d jelen id
szerint leginkább az értelmiségre jellemz .
Kín ezt így kimondani. Hát még leírni. Egyik
lassan matuzsálem korba lép kollégám – az
egyik legremekebb figura, aki valaha tollat
fogott – ezt két érzékletes mondatban foglalta
össze ekképpen: „Az a baj ezzel az
úgynevezett értelmiséggel, hogy iszonyúan
öntelt, és még annál is önz bb. Emellett
igyekszik elhitetni, hogy formálni akarja a
világot, ám ha valamit tényleg csinálni kell,
azonnal rájön a kakafrász!”
Visszatérve a randalírozókra. B nügyi
riporterként tankoltam fel a következ esetet.
Egy huszonhárom éves családapa sorban
tizenhat n t támadott meg. Kirabolta és
meger szakolta ket. Az ellenkez ket késsel
kényszerítette vágyai teljesítésére. A hosszú
nlajstrom mondhatatlanul aljas és brutális
volt. Amit azoknak a n knek el kellett
szenvedniük, azt nem lehet „lefürödni”, az
velük marad, amíg élnek. A sorozat aztán
meglep véget ért. Az egyik kiszemelt áldozat
– egy belevaló kézilabdás hölgy – akit l már
elvette a pénztárcáját és a nyakláncát,
váratlanul akkora pofonnal köszönt oda,
amit l a mázsás szuperkandúrnak keresztbe
csalingáztak a szemei. Ezt egy hasonlóképpen
pontos és er teljes rúgással tetézte meg, mely
pont oda trafált, ahol nem az agy fészkel. A
támadó itt már menekülésre fogta, de a csaj
üldöz be vette, visszavette t le az értékeit, és
azonnal szólt a rend röknek. Pontos
személyleírást adott, melynek alapján kiváló
fantáziarajz készült. Két nap múlva
felismerték, és kattant rajta a bilincs. A „nagy
benga állatból” kibújt a gyáva féreg. Az
áldozatok zöme sem ijedt be a fenyegetésekt l
(majd a klán bosszút áll a családon, stb…),

tévedhetetlenül beazonosították.
Eszembe jutnak továbbá azok a
kalandok, melyeket az akciócsoporttal éltem
át a budapesti éjszakában. Négy-öt kocsival
folyt a „vadászat” a f város területén igen
eredményesen:
körözött
b nöz ket,
gyilkosokat,
fiatalkorú
randalírozókat,
autótolvajokat gy jtöttünk be minden
alkalommal szép számban.
Kérdezem: nem lehetne egy kocsival
megjár röztetni a falu utcáit mondjuk este
kilenct l éjfélig? Megkérdezném azt is: van-e
az illetékeseknek tudomása azokról az igen
gyorsan terjed
vélekedésekr l, melyek
szerint a rend rségnek valamilyen okból nem
érdeke,
hogy tetteseket
produkáljon?
Folytatva
a
kérdez sködést:
vajon
megengedheti-e magának ezt az a fegyveres
testület,
amelyik
rendfenntartásra,
nüldözésre – védelemre és szolgálatra –
esküdött fel?
Félreértés ne essék: nem attól a körzeti
megbízottól kérdezem ezeket, aki a maga
eszközeivel
köztudottan
megpróbálja
megfelel módon kezelni a problémákat.
Az emberek arra kíváncsiak: miért
ilyen csekély a rend ri munka hatékonysága?
Ki (kik) vannak e mögött? Továbbá: mi a
helyzet a polgár rséggel? Megvan-e még
egyáltalán? És ha igen, akkor miért nem
ködik
megfelel en?
Kinek
kéne
koordinálnia ezt az önvédelmi szervezetet?
De hát ezt is unalmas már felvetni,
miután hosszú ideje érdemben nem történik
semmi. Kérdés szül kérdést. És egyik
unalmasabb, mint a másik. Ennyi unalmat alig
lehet már elviselni. Feltehet en én is unalmas
vagyok már a folyamatos pampogással. Ama
hosszú pálya során azt is meg kellett
szoknom: úgy tekintenek rám, mint valami
panasznyel
automatára,
aki
kötelességszer en
mindent
meghallgat,
kielemez, és nyilvánosságra hoz. És aki
természetesen mindenki mellett kiáll. Ha ez
nem történt meg azonnal, akkor úgy
tekintettek rám, mint hazaárulóra.
Ezt viszont én untam meg. De nagyon.
Ezért úgy döntöttem: hat éves cikkezés után
most elhallgatok. Viszont megígérem, hogy
mindazt a friss észrevételt, épít javaslatot és
elmélyült kritikát, amit a helyi értelmiség ezek
után helyettem fel fog vetni nemes lendülettel
és
felel sen,
azt
megkülönböztetett
figyelemmel fogom kísérni. Ne hagyják
kialudni a mécsvilágot.
Hajrá Bogdányiak! Hajrá Bogdány!
Baróti Szabolcs
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PIANÍNÓ zongora (páncélt kés, jó
Nagy szeretettel várjuk Önöket az immár 4. alkalommal állapotú,mahagóni szín )
megrendezésre kerül hajós békekörmenetünkön a Fert tavon Dunabogdányban eladó.
2008. május 18-án.
Érdekl dni a 06-20/9834-796 számon
Nemzetközi rendezvényünket védnökségével megtiszteli Sopron lehet.
Tisztelt Hív k!

Város Római Katolikus Plébániája , az Európai Borlovagrend és az
Osztrák Tábori Lelkészek.
A tavi körmenet az osztrák-magyar határpont, a B0 körül vezet,
ahol egy békeszimbólum
található, amely a „vallás nem ismer határokat“ mottójaként, az
osztrák- magyar
összetartozást és együttm ködést jelképezi. A négy égtáj oltárát
szimbolizálva a Fert tó négy kiköt jéb l, Rustról, Mörbischr l,
Fert rákosr l és Illmitzr l személyhajók indulnak, amelyek a
határponton tartandó Istentiszteleten találkoznak.
Örülnénk, ha minél több hív átélhetné ezt az egyedülálló élményt a
Fert tavon.
Szeretettel várjuk Önöket a rendezvényen.

A Dunabogdányi Németek
Közalapítvány várja az adó
1% felajánlásokat.
Adószám: 19177036 1 13
Köszönettel:
Lakatosné dr. Schilling
Dorottya
elnök

Szívélyes üdvözlettel
Láda-Szédelyi Judit
Marketing/Sales
Drescher Touristik
A-7O71 Rust, Mörbischer Str. 1-3
Tel.: +43 2685 641852, + 43 664 3O4O624, +36 2O 527 2742
e-mail: JLada@drescher.at

WEBOLDAL TERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE
HARDVER-SZAKTANÁCSADÁS ADAT- ÉS EGYÉB
SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS
MUCSI ATTILA Telefon:+36 30 8682446
Web: http://www.mucsia.hu
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K ö z h a s z n ú
Polgármesteri Hivatal
Kossuth L.u. 76.
(26)391-025 Fax: (26)391-070
hétf 13-18,szerda 8-12 és 13-16,
péntek 8-12
info@dunabogdany.hu
www.dunabogdany.hu
Dunabogdányi Általános Iskola
Grund- und Hauptschule
Hegyalja u. 9-11.
(26) 391-055, fax: 590-021
bogdany.iskola@freemail.hu
Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten
Óvoda u. 2-4.
(26) 391-075; ovoda@dunabogdany.hu
Zene- és M vészeti Iskola
Hegyalja u. 9-11. Tel.: (26) 391-101
vel dési Ház és Könyvtár
eMagyarország Pont
Kossuth L. u. 93. (26) 391-045
06-20-984-6453
liebhardt_a@yahoo.de
Postahivatal
Kossuth L. u .57. hétf 8-18,
kedd 8-14, szerda-péntek 8-16
Okmányiroda
Visegrád, F u. 57. (26) 597-072
hétf 13-16, kedd 8-12,
szerda 8-12 és 13-16, csütörtök 8-12
Falugazdász – Losonczi Zoltán
pénteken 9-10-ig a M vel dési Házban
Dunakanyar Informatikai
és Kommunikációs Kft.
2023 Dunabogdány, Kossuth L.u. 3.
590-072, 590-073, fax: 390-361
Karbantartói telefonszámok:
06-70-368-9278, 06-70-368-9279
info@dunainfo.net , www.dunainfo.net
Építésügyi hatóság
Tóth Gy né (26) 398-255

a d a t o k

Rókus Gyógyszertár
Kossuth L.u. 96. (26) 391-035
hétf -péntek 7.30-18
Ment k
104 vagy 310-424
zoltóság
105 (csak segélykérés)
Ügyintézés:500-017, 500-018
dr. Portik György
391-020, 590-054
hétf ,kedd,szerda,péntek 8-11
csütörtök 13-16
dr. Rozsályi Károly
390-209
hétf 12.30-14.30, kedd 13-15,
szerda 14-16,csütörtök 9-11,péntek 13-15
dr. Kovács Tibor gyermekorvos
390-220, 06-20-956-9095
hétf , szerda, csütörtök 7.30-10.30,
kedd, péntek 14-17. Tanácsadás:
el jegyzés alapján szerda 10.30-12.30
(Dunabogdány), csütörtök 15-16.30
(egyéb települések).
Dr. Weinhold Grit fogorvos
950-217
hétf és péntek 8-13, kedd és csütörtök
13.30-18.30, szerda 8-tól
gyermekfogászat
Orvosi ügyelet
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
(26) 387-030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan.
Gyermekorvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös part 27.
Tel.) (26) 312-650
Munkaszüneti napokon 09-13
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
(26) 387-030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan.

Leschinszky Krisztina véd
(26) 390-489, 06-20-591-3773
vedono@dunabogdany.hu
Rend rség
Szentendre, Dózsa Gy.u. 6/A. Tel.: 107
vagy (26) 310-233
hétf 12-17, szerda 8-12 és 13-17,
péntek 8-12
Körzeti megbízott
06-20-489-6759
ELM
Hibabejelentés: 06-1-238-3838
Ügyf. iroda: Szentendre,Dunakorzó 21/A,
hétf 10-18, csütörtök 8-14
Telefonos ügyfélszolgálat 06-40-383838
TIGÁZ Zrt.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06 (80) 300-300
Ügyfélszolgálat: 06 (40) 333-338
DMRV ZRT. Jobbparti
Üzemigazgatóság
Hibabejelentés 7-14 óráig: (26) 398-179
14 óra után és ünnepnap: (26) 391-796 v.
501-666
Szentendre, Kalászi út 2.
(26) 501-660,501-661,501-662,501-663
Földhivatal
Szentendre, Dunakanyar krt.1.
(26) 312-331, 311-091, 312-413
hétf 13-16, szerda 8-12 és 13-16,
péntek 8-12
Gyámhivatal
(26) 597-050
pénteken 8-12 Dunabogdányban
Családsegít és Gyermekjóléti
Szolgálat
csaladsegito@dunakanyar.net
Dunabogdányban kedd 13-15
Pest Megyei Munkaügyi Központ
Szentendrei Kirendeltsége
(26) 310-300, 302-889
szentendre@pmmk.hu

LOMTALANÍTÁS
A tavaszi lomtalanítás 2008. május 17-én, szombaton lesz.
Kérjük a lakókat, hogy csak pénteken délutántól tegyék ki az elszállításra
szánt anyagokat. Továbbra is érvényben van az a szabály, hogy sittet, veszélyes
hulladékot, gumiabroncsot a szolgáltató cég nem szállít el.
Öt gépkocsival vonul fel a vállalkozó és várhatóan egy nap alatt be is
fejezi a gy jtést.
Polgármesteri Hivatal
Bogdányi Híradó
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Dunabogdány
Elérhet ségeink: (26) 391-025, fax: (26)391-070, hirado@dunabogdany.hu
A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE MINDEN HÓNAP 20-IG. Az újság teljes terjedelmében
(és a helyhiány miatt kimaradt cikkek) olvasható(k) a honlapon: www.dunabogdany.hu
Tipográfiai terv, nyomdai el készítés: Globterm Kft.

