BOGDÁNYI FŐTÉREN…
Nagy örömmel konstatáltam, hogy végre egy fiatalember is elmeri mondani véleményét a községben zajló
folyamatokról, főként az iskoláról, amely hosszú évek óta nem képes kilépni abból a gödörből, amibe legalább
tizenöt éve vergődik. Az alapvető probléma ugyanis legkevésbé az lenne, hogy minden jószándékú véleményt
sértésként él meg az iskola vezetése, hanem az, hogy egyetlen megnyilvánulásukban sem fedeztem fel, az
önkritika legkisebb jelét sem, pedig higgyék el, ez a fejlődés első lépése, amikor elismerem, hogy miben
hibáztam. Nincs olyan ember, aki mindent jól csinál, érdemes az értelmes véleményekre odafigyelni, sőt
micsoda emberi nagyságról tenne tanúságot, aki ezt meg is merné köszönni, innentől indulna el egy másfajta
gondolkodás. Az igazgatónő nem képes meghallani ezeket a hangokat, folyamatos támadásban van, azok ellen,
akik csak megemlítik a meglévő hiányosságokat, pedig ezekre a hangokra oda kellene figyelni, mert ez az iskola
a Ti gyerekeitekért működik. Kedves Balázs, csak így tovább, ne csüggedj, lehet, hogy nem leszel népszerű a
véleményeddel, de te már felismerted mit kell tenni a megújulás érdekében, ezt várjuk az iskolától is . A
pünkösdi fesztivál újratöltve című írást sem állhatom meg szó nélkül, hiszen úgy öt évvel ezelőtt merészeltem
szóba hozni, hogy talán változtatni kéne rajta, hát kaptam hideget- meleget, ugyanúgy, mint iskolaügyben, az
idő azonban ebben az ügyben is engem igazolt, ez a rendezvény nem tudja ebben a formában beteljesíteni a
célját, hogy a többséget részvételre buzdítsa. Kár, hogy éveket pazarolt el a szervező, és nem hallgatta meg a
falu véleményét, melyet én csak tolmácsolni próbáltam, hátha meghallgatásra talál, de egyszerűbb volt
lesöpörni az asztalról, egy véleményt és tovább működtetni egy olyan gépezetet, ami már nem működik. A
fejlődés ebben az esetben is ott kezdődik, hogy segítséget kérve újragondolom eddigi tevékenységemet és új
utakat keresek, mert higgyék el, aki nyilvánosan vállalja véleményét a falu előtt, az csupán szeretetből,
odafigyelésből és jobbító szándékkal teszi, mert azt szeretné, hogy ebben a közösségben együtt és egymásért
legyünk, nem kizárva senkit, így tudunk előre haladni a falu jövője érdekében. Az uszodával kapcsolatban csak
annyit jegyeznék meg, hogy bármennyire magyarázzuk a bizonyítványt, mivel INGYEN EBÉD NINCS, ezt értelmes
ember tudja, az állami átvállalást máshol fizetjük meg, mint minden kedvezményt, mert a pénz nem az égből
jön. Akárhogy csűrjük-csavarjuk a dolgokat, ez a létesítmény a luxus kategória egy ilyen kis közösség számára,
egy foci és kézilabdapálya, egy jól felszerelt játszótér, egy jó állapotú sportcsarnok sokkal több embernek
okozna örömet, nagyobb lehetőségeket nyújtana a mozgásra, mint egy milliókért üzemeltetett uszoda.
Végezetül, de nem utolsósorban, szeretném kifejezni hálámat elhunyt polgármesterünknek, Schuszter
Józsefnek a bicikliút létesítéséért, mert ez mindenki számára nagy adomány és lehetőség arra,hogy a mozgás
életünk részévé váljon. Hajrá Dunabogdány!
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