
  A NÖK híreiből   

 

- Aláírtuk a megállapodásunk a várossal, ám ez is annyit ér, amennyit betartanak belőle, mint az egyetértési 

joggal is. Ezt mellőzik akár az újság vagy esélyegyenlőségi határozatoknál is. 

- A NÖK képviselete 5 főre nő és kérjük, jelentkezzenek többen is képviselőnek, akik éreznek magukban 

erre ambíciót. A német nevűek vagy kötődésűek, vagy ha gyerekük németet tanul és felelősségtudatot érez 

a közösségért. A NÖK forrásaival, pályázataival és milliós bevételeivel, Kerepes kulturális és közösségi 

életét színesítette évek óta. Kár lenne, ha ez megállna, hisz mi továbbra is segítünk. Tegyünk együtt 

Kerepesért a helyi németség érdekében. Ha kell, mi átadjuk a stafétát és a tele kasszát, is a fiatalabbaknak. 

(Bár máshol is így lenne ez.)   

- Köszönet az egyesületünknek kik sokat tettek Kerepesért és a németségért. Idén először, gyerek svábbált 

is szervezünk, és a kerepesi leégett templom leégését lézershow-al jelenítenénk meg, pályázatból, de 

reménykedünk az évek óta elmaradt önkormányzati támogatásban is.  

- A NÖK faházat kapott használatra. Egy kis történet ehhez: 2014-ben egy roma családon segítettünk, 

kiknek leégett a házuk. A KNK és civilek egy kisházat vásároltak a Kerepesrádió szervezésével, 

adományból. Erdőkertesről, a Gyárutcába került a faház. Felesleges lett, hisz az önkormányzat kivásárolta a 

bennlakókat. Oda egy sokmilliós „roma közösségiház” kerül. A faházat a testület használatunkba adta. De, 

szétszedni, elszállítani, nekünk kell. Ez költséges és a faház, amit megkaphattunk volna, végül is a 

Kerepesrádióé, hisz adományból vásárolta. De mi a jelenlegi állapota miatt köszönettel, de inkább 

lemondunk róla, hisz közben feltörték és be is lakta valaki a házikót.  

- Kezdődhet az óvodai és iskolai beiratkozás. Felhívjuk a figyelmet, hogy a németnyelvű nevelésben és 

oktatásban, a beiratkozásnál csak az élvezhet biztos előnyt és jár kötelezően a felvétel, aki a kapott 

nyomtatványon, német kötődésűnek vallja magát. Ez a lehetőség nem kötelező, de ennek hiányában nem 

garantált a felvétel.  

-A Dunakeszi Tankerület kérte az iskola átszervezésének véleményezésére. Mi a KHT volt épületének 

tanulócsoportfoglakozásra történő alkalmazását javasoljuk. Továbbá, szigorúan ragaszkodunk a terület 

teljes átadáshoz és az Önkormányzatnak is ki kell költöznie és átadni a teret a tanulóknak.   

- Sajnos az Önkormányzat leszavazta javaslatunkat, hogy tájház céljára gyűjtött összeget, annak 

tízszeresével támogassa és vegyen a település egy tájház célra alkalmas parasztházat. Ennek összege 

töredéke az ő tervezetük szerinti, újépítésű tájháznak. De leszavazták a nemzetiségi bizottság tiszttartóház 

megvásárlásra és egyházi terület megvásárlására tett javaslatát is. A költségvetésben erre sem került forrás 

2019-ben.  

- A művelődésiházban egy nagyszerű kiállításunk volt és köszönetet a munkájukért, itt Emődi Attila a 

világon egyedülálló fűszertartó gyűjteményét láthatták. A gyűjtő szeretné Kerepesre hozni gyűjteményt és 

minden támogatásunk élvezi ehhez, és egy alkalmas épület megvásárlása a cél. 

- Sengel Józseffel németgálán jártunk és találkoztunk Schubert Olivia LDU elnökkel, megismertük a 

magyarországi német nagykövetet, Herr Botschafter Volkmar Wenzel urat, aki biztosított bennünket 

támogatásáról, legyen szó akár befektetők kereséséről, akár testvértelepülés kapcsolatokról. Prof. Dr. Bernd 

Fabritius úrral is, a Német Kormány nemzetiségi ügyek megbízottjával is jó kapcsolatot sikerült 

kialakítanunk. Reméljük, hasznos lehet ez a „nexus”, Németországi pályázati lehetőségeknél is.    


