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Tessék Választani!
Sokan emlékezhetnek erre a szórakoztató 
műsorra, ám a mostani választás nem is 
olyan szórakoztató. Legalábbis nekünk, 
magyaroknak, akik e hazában élünk. 
Poli�kai nézetek ide, vagy oda, de 
mindenkinek elege van és pes�esen szólva 
tele van a hócipője már a kampánnyal és 
sokan azt mondjuk, bárcsak túl lennénk 
rajta már.
Pedig nem babra megy a játék, bizony. Az 
ország következő éveiről van szó. Nem 
nagy szavak, talán a jövőnk és a gyerekeink 
jövője az ,  amiről  dönthetünk.  De 
elbizonytalanítanak minket a kampány 
hevében a poli�kusok is, kik ostoroznak 
telefonjaikkal jobbról-ballról, és a Tv se 
szól másról, csak poli�káról. Ki kinek, a kije, 
mit mond és tesz. Igaz, minden oldal 
legyint. Ki azért mert nem hiszi el, vagy épp 
azt mondja, a másik is ezt teszi, csak nem 
derül ki róla. Lehet, hogy a választási 
kedvünket szeretnék szegni? Pedig, én is 
csak azt mondom minden ismerősömnek, 
pártállástól függetlenül, hogy most 
menjen mindenki szavazni és ne négy évig 
„pampogjon” majd, ha nem a kedvence 
le� a „befutó”!
A Kerepesi németek regisztrációja 
eredményes volt és köszönet minden 
kedves „regisztráltnak”, aki eldöntö�e, 
hogy erősí� Ri�er Imrét a szavazatával. Ha 
a több mint 30 ezer német, aki regisztrált 
rá szavaz, akkor legalább egy olyan 
személy biztos bekerül a parlamentbe, 
akihez bátran fordulhatunk és nem fog 
elutasítani, hisz valódi képviselete lehet a 
magyarországi németeknek és Ő, szemé-
lyesen is bármikor megtalálható lesz.  Nos, 
erre jó az esély, persze ehhez el is kell 
menni szavazni és az X-et oda kell tenni a 
neve mellé. A Német Listán az egyetlen 
esélyes Ri�er Imre, hisz ő jelenleg is 
parlamen� szószólója a németeknek. Ez 
melle� minden regisztrált, a kedvenc 
pártpoli�kus jelöltjére is leadhatja a 
voksát. Előre megköszönve a fáradozás-
ukat, kérem ezúton is tegyük meg e kis 
lépést és minden Kerepesi olvasó hozzon 
bölcs döntést a sikeres választások 
érdekében. A német regisztráltaknak 
külön köszönet ille� meg, hogy a szava-
zatukkal segí�k Ri�er Imrét egyenrangú 
országgyűlési képviselőnek. 

Megjelent Kerepesen egy újabb lejárató iromány. Nagy Anna képviselő asszony 

felhívása – Burger István alelnök választási feljelentése címmel. Állítólag, az „ő 

kérésükre” nyilvános. Azt mondják, többen a nemze�ségi szavazok közül várták, 

hogy szavazhassanak pártlistára is. Annyi igaz, hogy a parlament hozta a 

törvényt és az ilyen rossz. Ám, az említe�ek is a 2014-es választások elő� 

regisztrálták már magukat, mint sokan mások. Burger István NÖK elnök-

helye�esnek pláne illene �sztába lenni ezzel. Ők már 2014-ben is kaptak 

értesítést a regisztrációjukról, mint most is. Sőt, a Magyarországi Német 

Önkormányzat elnöke Heinek O�ó és Jelöltjük Ri�er Imre mindenkinek személyes 

felvilágosító levelet küldö�. Az, hogy „aki nemze�ségi az így járt” mondták nekik 

a választásnál, az kicsit durva. Mint az is, hogy volt szavazó helység, ahol a 

németekre mondták, hogy „nem normális szavazó - míg társukra, hogy a 

normális szavazó”.  Vacak a választási törvényünk.  A nemze�ségi listán 

szavazhatunk ugyan, de elveszik tőlünk a jogot, hogy pártlistára is szavazzunk. Ez 

diszkriminál. De bárki leiratkozhato� volna a listáról, ha akar. Nagy Anna képviselő 

asszony, állítólag felhívja „azok” figyelmét, akik jóindulatúan, de megfelelő törvényi 

ismeretek hiányában hagyták magukat meggyőzni arról, hogy legyenek németek? 

Majd fondorlatosan azt állítja, hogy azok, ha a következő választáson nem akarnak 

pórul járni, akkor fáradjanak be Kerepes Város Polgármesteri Hivatalhoz, ahol 

megkapják a „segítséget nemze�ségi hovatartozásuk rendezéséről”. Kicsit 

emlékeztet a Polgármester úr azon felszólítására: „..mindenki döntse el, ki kicsoda, 

tót, vagy német vagy magyar! (talán ezt is ő javasolta?) A BTK is �lt minden olyan 

magatartást, amely a nemze�ségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a 

többségi nemzetből történő kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt 

eredményezi. Sőt, �los a hovatartozása mia� üldözni, megfélemlíteni, 

életkörülményeit nehezíteni, jogai gyakorlásában akadályozni is. Tehát, a felhívás 

aggályos, ha arra biztat, hogy iratkozzon le a nemze�ségi listáról valaki, hogy pártra 

szavazhasson. Felnő� emberek eltudják dönteni ezt maguk. Ez egyéni jog. Még 

Burger úrnak is, aki a kerepesi német önkormányzatnak nem alelnöke (ilyen �sztség 

nincs, ezt tudhatná ő is, ha ő írta), hanem elnökhelye�ese. Ő ugyanis mint írják, 

ennél is tovább ment, rendőrségi feljelentést te�. Mert neki nem volt tudomása, 

hogy ő is regisztrált német? Saját E-mail címre maga regisztrált 2014-ben. Azt 

mondta, betelt a pohár, a történtek után lemond német „alelnöki” �sztségéről és 

németségéről is. Azért, ha személyi igazolványába néz, talán még német a neve 

eszébe ju�atja, hogy kik is voltak felmenői?   Ajánlom a 14. oldali cikket figyelmébe 

mindenkinek kiknek ősei, együ� jö�ek és tán ismerhe�ék azt a történetet. 

„Katharina Witzing, egy fiatal nő emlékei a Dunai hajóútról”

   Vihar a „kübliben”

Napkelte
Eperpiros hajnal,
ébreszt most madárdallal.
Ti messzi hírhozók,
távoli csillagok,
engedjétek kelni a napot!

Kékből piros, majd sárga lesz,
a természet rendje ez.
Tenni ellene mit tudtok,
lázadó kis napok?
Hagyjátok a testvért, a nagyot!

Mint földből a szár,
néhány kósza napsugár
tör elő a föld fölé.
Majd búzamezők aranya,
és felszállo� a nap madara.

2015. augusztus 25.

Zarándi Eszter Viktória
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Ismét itt az –   -press  

Kerepesi Német Önkormányzat lapja 

2014-es évben rendszeresen meg-jelent 

a településen 3500 példányban. Évek óta 

tervezte az Önkormányzatunk, hogy 

ismét megjelente� a lapot.

Eddig reménykedtünk, hogy a tele-

pülési Önkormányza� lapban szerző-

désünk szerint a garantált, egy teljes oldal 

tartalom biztosítva lesz, és nem kell ezt a 

költséget vállalnunk. Mivel több mint egy 

éve, hogy a kerepesi közpénzen kiado� 

lapban nem kapjuk meg azt, amiről a 

megállapodásunk szól, ismét saját lapot 

ad most ki a NÖK.  Fő ok volt még, a 

csökkente� terjedelem melle�, hogy 

évek óta cenzúrázva, részeket kihagyva és 

á�rva jelen-he�ek csak meg az írásaink. 

Nem jelent meg, amit leadtunk, mert 

véleménynek minősült és az új lapban a 

Szervuszban, ilyet csak a polgármes-ter 

írhat.   Gondoltuk hát, hogy mi is 3000-

3500 példányban terjesztjük a lapunkat, 

de azt saját Német Önkormányza� for-

rásból és jóval olcsóbban, mint a tele-

pülés. Ez az újság, egyharmadába se kerül 

a településinek és bár bizonyára meg-

kapjuk, hogy amatőr és nem is olyan profi. 

De szerete�el és tájékoztatási jelleggel, 

véleményt nyilvánítva készül.

Lapunkban tervezzük, hogy az Önök 

véleményének is hangot adjunk. A 

véleményüket, cikkeiket kérem küldjék el 

a kiadónknak.

Olcsó reklámokkal kívánunk szol-gálni 

és helyet biztosítani Önöknek, nem �tkolt 

szándékunk, ebből szeretnénk fenntar-

tani a rendszeres kiadást. Kérem érdek-

lődjenek.

Tel: 06/20/9221920 E-mail: nok@uw.hu

Külföldi diákokat befogadó családokat keres az YFU
Reméljük hamarosan Kerepesi diákok is mehetnek, akár egy évre 
is majd külföldre tanulni.
Ezzel is a majd a megszerze� tudással hazatérve gazdagíthassák az 
országot
Ezt a hírt tesszük közzé, ennek a kapcsolatnak fejlesztése 
érdekében:
A YFU Hungary nemzetközi diákcsereprogramban, idén is közel 25 
középiskolás diák érkezik országunkba a szervezeten keresztül, 
hogy egy évet tölthessenek Magyarországon, önkéntes 
fogadócsaládoknál lakjanak, és helyi középiskolákba járjanak.  

Jelenleg főként német diákjainknak keresünk fogadócsaládot   a 
gyerekek száma folyamatosan még nőni fog, hiszen a diákok 
számára a jelentkezési határidő április elseje.  Amennyiben van 
olyan család, akit érdekelne egy német nemze�ségű (magyarul 
nem beszélő, angolul jól beszélő) 15-16 éves diák fogadása, illetve 
amennyiben bármilyen kérdésük van a programmal, szerveze�el 
vagy a diákokkal kapcsolatban, kérem, vegyék fel velem a 
kapcsolatot vagy a német nemze�ségi önkormányzatukkal.   

Szántó Fanni | Program koordinátor
Youth For Understanding Hungary

Olvasói levél
Mikor kicsi voltam és gyermekien naiv, azt gondoltam, hogy egy 

képviselő azért képviselő, mert tudja mit és kit kell, képviseljen. 

Anyu, apu elmegy a bácsihoz, elmondják neki bújukat, bajukat. 

I� folyik a víz, o� szakadozik az épület, jobb közlekedés kellene. A 

képviselő pedig bebújik az irodájába, telefonál, 4 keze van, 2 agya 

és hatalmas szíve, mert csinál víz elvezetést, szerez buszt és bele 

bácsit, aki veze�, és csinál új épületet ahová bálozni lehet menni, 

ahol ő is o� van és a gyerekek felnéznek rá, mert ő anyu és apu 

szuper hőse!

Sajnos felnő�em, és meglá�am, hogy nem minden anyu és apu 

tudja mire van szüksége az utókornak. Sietnek, vonják maguk 

után a gyermeket - Képviselő úr! - Most nem érek rá, sietek - 

közömbösek, s mikor a gyermek felnő, menekülni kényszerül, 

olyan helyet keres, ahol van játszótér, van közlekedés és düledező 

város helye� igazi iskola, konténer helye�, míg ő talál munka 

helyet!

A minap újra összementem, és lá�am a bácsit... Ő most is 

szuperhős volt, tudja, hogy segítenie kell, tudja mi a dolga. 

Dacol a hideggel, esővel és furcsa mód nem szomorú!

Én viszont az maradok, ha nem megy oda anyu és apu, és mondja 

el a bácsinak, mit kell képviseljen. Nézzen mélyen saját gyermeke 

szemébe, és közölje vele:

- sie�ünk kicsim, nem értünk rá játszóteret kérni, el kell menj 

szülő hazádból és új o�hont keresni, mert ezt feléltük, hagytuk 

tönkre tenni. I� kell hagyj gyermekem mikor felnősz, ha idős 

koromra betegen is, de meg leszek és mivel én nem leszek o� 

veletek, vigyázz az unokámra, neveld bölcsen és állj meg arra a 10 

percre, mikor fontos döntéseket kell hozni-, pedig a bácsi o� állt 

az esőben, és arra várt, hogy segíthessen, jövőt teremthessen, 

nem csak neked, a gyermekednek is, csupán segíteni kelle� volna 

neki.

A múlt tanulság, a jelen esély, a jövő alakítható, mert ...

" Ha azonnal tudtad volna, hogy a gyertya lángja tűz, már rég kész 

lenne az étel ! "

Juhász Péter

mailto:nok@uw.hu
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Miért is kell a nagyrétet feláldozni?
Kedves Olvasó bizonyára tudja, hogy a 

Német Önkormányzat Kerepes nem csak a 

németek érdekképviseletét vállalta fel, 

hanem az érdekképviseletet kiterjeszte� 

értelemben alkalmazza intézkedési 

területén, Kerepesen belül. Ezt megtehe� 

és meg is teszi. Tarto�unk már több 

közmeghallgatást, fórumot is ez ügyben, 

ami hallgatóságát illetően sem maradt le a 

városi fórumok létszámától. Ezeken több 

alkalommal a helyi busz közlekedés, vagy 

a szilasi rét beépítése voltak a fő témák. 

Ezek érin�k a teljes lakosságot, de ezen 

belül persze a kisebbségeket is. A Romák a 

gyár  utcából ,  vagy  mások  az  Ős i 

kerepesről, épp úgy kiszolgáltato� 

helyzetbe kerülnek majd, mint akár a 

szőlősor vagy Hollandiatelep lakosai. 

Szilaslige�eknek se jobb a helyzete, ha 

elveszí�k a város tüdejét a rétet. Miért 

nem tetszik sokaknak a rét beépítése? 

Hisz, az egy lepukkant, gazos terület, - 

mondhatják persze erre. Gazos és 

szemetes, igen. De szándékosan hagyták 

lepukkanni és az Önkormányzat rá is te� 

egy lapá�al, sok teherautónyi szemé�el 

és si�el, amit maga hordo� oda a 

vezetőség tudtával és engedélyével. 

Persze, emlékszünk a pártállami időkre, 

mikor szokás volt betört ablakú, korábban 

jól prosperáló cukorgyárakat és más Tsz-t 

és üzemet fillérekért elkótyavetyélni. 

Most is hasonló dolog történik a réten. Ez 

nem az egészségügyről szól elsősorban, 

hanem arról, hogy a terület 50% -a magán 

tulajdonban van és beépítésre vár. A 

kiserdő, pedig a rét közepén részben, vagy 

egészen kivágásra vár, o� egy út halad át 

éppen, de buszmegálló és parkoló is lesz 

o�. ÉS részben magántarület.  De persze a 

Zöldligetnek �tulálták az épületsort. A 

kerepesi grémium, által, élükön azokkal, 

akiknek mindegy kerepes sorsa, megsza-

vazták előre. Ők, eladósítanák, a tele-

pülést, hitelt vennének fel, és már most 24 

milliós látványtervet készítenek. Ebből 

egy rendelőt szinte fel is újíthatnának. De 

nem ez a cél. Történetek keringenek, 

amivel nem is akartam foglalkozni, hisz ez 

inkább korrupció gyanús és az ügyész-

ségre tartozhatna. A gázcsere telep 

felajánlásáról szól, amit a polgármester úr 

előterjesztésében visszavont és széljegyre 

írta, „hogy nem javasolja megvételre.” 

Szinte gombokért megvehe�e volna 

Kerepes, hisz határolja a saját területét és 

össz közművével egyedül álló a réten 

(megjegyzem furcsa, hogy senkinek nem 

tűnt fel, hogy a központban gondolkodó 

testület miért is nem ve�e meg, amit 

hamarosan más megszerze� és majd 

tudtommal bowling centrumot szeretne 

építeni oda)

De nézzük csak, miért is jó egy közpon� 

SZTK rendelő nekünk, hisz minden orvos 

és beteg is egy helyen lenne. (Jól elkapjuk 

egymás betegségét, ha egybe zsúfolták 

Kerepest mondják ellenzők) Csömör, 

Mogyoród párszáz milliós beruházásával 

példálóznak. (Kerepes 14.000 fős lesz 

hamarosan, Mogyoród, Csömör összesen, 

ha van 16 ezer lelket számláló település. 

Tehát nekünk 800 – 900 millió sem lenne 

elég megfelelő rendelőre. (Hacsak, nem a 

faluház példájára „ocsókuckó” lenne de 

orvosirendelőben nem zavarnak legalább 

az oszlopok.) Nos, hitelből 1% a kamat, 

mondta a polgármester és javasolta 

felvenni. Már tájékozta�a is a testületét, 

de kiszivárgo� ötletét visszavonta. Ki fize� 

vissza a hitelt? Az 1% ma még 1%, de 2 év 

múlva? Egy gazdasági változásra, akár 5-

10% is lehet. 1%-os fix kamat, pedig 25 

évre nincs. De ezt, nem mondták el 

nekünk.

Tehát, a miből a kérdés még, és az, 

hogy van-e fontosabb is, mint a puccos 

beruházás?

Az orvosok tudják, hogy nem a rendelő 

gyógyítja meg a beteget, hanem az orvos. 

És azt elmondták önöknek, hogy Vincze 

doktor nem örül, és nem támogatja a 

költözést, még ha azt is állítja a testület, 

hogy minden orvos egyetért vele, „öreg 

fát már nem szoktak átültetni” Inkább 

nyugdíjba menne, mintsem, hogy új 

helyre menjen talán. És lesz-e orvos akkor 

a rendelőben? Vagy jöhet akárki külföldi 

orvos is majd Kerepesre, hisz a mieink, 

már elmentek külföldre.

A Szőlő utcai lakásainkat, azt eladták 

bagóért.  Ezzel lehete� volna csalogatni 

Kerepesre, szolgála�lakással várni, akár 

orvost, pedagógust, vagy másokat is, a 

kecsegtető állással.

Szinte mind 8-10 millió ala� le� 

eladva. De akkor mi legyen? - kérdezhe� 

az olvasó, akár tőlem is és jogosan?

Nos, elsősorban fel kell újítani a 

meglévőket, a szilasi rendelő bővíthető, 

hisz még garázs is van az aljában. Az akár 

labornak is, vagy a védőnőknek is kialakít-

ható, üvegablakos világos helyiség 

lehetne.

Az épület kihozható a sarokig, és váró is 

bővíthető. (volt is rá terv.) Kerepesen a 

fogorvost, a védőnőket és a gyerekorvost 

is lehet ideiglenesen akár de új épületbe 

költöztetni, erre alkalmas hatalmas 

családi házak pár 10 millióért kophatók. 

Nem kötelező, hogy a gyerekorvossal a 

fogorvos is egy helyen legyen, de a 

védőnői szolgálat már lehet indokolt.  Egy 

tágas, önkormány-za� épületben a hivatal 

melle�, a templom által 50 millióért 

felkínált  telken,  k ialakít-ható egy 

városközpont, amiben sok min-den helyet 

kaphatna, például egy kulturált városi 

könyvtár és sok minden más is.

De újabban erről lemondo� a testület. 
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Pályázni ezekre is lehetne, de persze azt is 

elhallga�ák önök elől, hogy a kormány 

kifize�e ugyan a korábbi ciklus önkor-

mányzata által felve� sok száz milliós (1,2 

milliárdra) rúgó 25 év lejáratú hitelt, de 

egyben, mint rosszul gazdálkodó adós 

önkormányzatot, számos pályázatból ki is 

�lto�ak. Kistarcsa, Csömör, Mogyoród 

szerencsésebbek, hogy Nagytarcsáról ne 

is beszéljek. Pedig 12 éve egyik sem volt 

sokkal jobb helyzetben nálunk. Csak épp 

oda mentek vállalkozások, ide egy sem 

érkeze�. Egy vezető magyar ABC mogul 

mondta, hogy amíg Kerepesen a jelenlegi 

polgármester van, addig nem fejlesz� az 

üzleteit és nem fektet be Kerepesen. Nem 

is te� sokat, érezzük a bőrünkön és látjuk 

is. A közel 100 milliós fizetést, amit kapo� 

tőlünk a vezetése ala�, ugyan kitermelte 

e? Ha felvesz egy dolgozót valaki azt is nézi 

vissza hozza e a fizetését. Évi 9 millió? De, 

visszatérve a rét beépítésére, ha letarolják 

a rétet, ha utak, parkolók épülnek is, 

azonnal utat nyitunk a további telek 

tulajdonosoknak, akiknek kapóra jön, 

hogy telkeik felértékelődnek és beépít-

he�k, vagy eladhatják azokat. Közmű stb… 

Igaz nem épülhet sima családi ház, csak 

vállalkozás, üzlet és hasonló, és az se 

mindenhova. De meddig nem? És 

szolgála� lakásra is hagytak nekik kis-

kaput. Ki dön� majd el mi a fodrászat és mi 

a hozzá tartozó szolgála� lakás? És kell e 

medence pl. egy haleledeles bolthoz? 

Nem is gondolok arra, hogy valakinek a 

valakije, vagy más is kibrusztolt magának 

egy-egy ingatlant a rét közepén. Pedig, 

van információm erről is. De ezt ne i� 

firtassuk. Nehéz a döntés tudom, de 

győzzön a józanész, és győzzön Kerepes, 

győzzön a rét, amit kívánok, hogy unokáim 

is láthassanak, de ne beépítve, hanem 

mint egy közparkot, amin megfér a 

teniszpálya, megfér akár egy bringa pálya 

és kalandpark is akár, ami párhuzamosan 

a hév vonalával mehetne hosszan, amit 

láthatnak az utazók és kedvet kaphatnak a 

kirándu-láshoz Kerepesre. Ha nem sikerül 

a népszavazás, az utazók majd csak 

házakat látnak és telekspekulánsokat, kik 

várják a nagy bizniszt.

Mese Pankának
Van egy nagyszerű intézmény Kerepesen, az Idősek és 
Fogyatékkal élők klubja, amit bár kevesen ismernek belülről, de 
aki ismeri és használni kényszerül, az örül, hogy van ilyen, ahol 
egyéni gondozási terv szerint történik az érinte�ek ellátása. A 
Napfény háza a Szilaslige� Wesselényi utcában van.  2013-ban 
épp április 2-án 101.187.423.- forintos. uniós forrásból került 
átadásra, és azóta üzemel Kerepesen. O� él Panka, Kerepes talán 
legokosabb kutyusa. Jól emlékszem, hogy a Kerepesi 
véleményben sorozata, és saját „blogja” is volt régebben. A kis 

fekete eb, segít a reha-
bilitációban, a gyógyu-
lásban, vagy ha mást nem, 
a hétköznapok elviselhe-
tővé tételében is szerepet 
vállal. Persze, ebben se-
gítségére van a ház vala-
mennyi dolgozója, akik 
komoly hivatást vállaltak, 
hisz ez nem munka, ha-
nem hivatás.
A fogyatékkal élők komoly 
kihívást okoznak néha a 
ház személyzetének, de 
ők ezt nem érzik teher-
nek, örömmel végzik a 
feladatukat, ami nem is 
egyszerű néha. A család-
tagok, kiknek hozzátar-

tozói, gyermekei vannak eme intézményben, hálásak a munká-
jukért. Az a rémhír pedig alaptalan és valótlan, hogy akár én, vagy 
a Német Önkormányzatunk a megszüntetésén gondolkodna, 
ennek a rendkívül fontos ellátásnak. Ugye ezt még a jámbor 
Panka sem hinné el? Sőt, komolyra fordítva a szót, ellenkezőleg. 
Mi is szorgalmazzuk, hogy fejleszteni és még több támogatást kell 
nyújtani az ellátás feltételeit, ha lehet növelni, azoknak az 
érdekében, akik élete és sorsa ennek a háznak az igénybevé-
telére kényszerí� kerepesi honfitársainkat.
Húsvét alkalmából jártunk vendégségben és köszönet a szívélyes 
fogadtatásért.
Springer Krisz�nával azon gondolkodtunk, hogy lehetne Német-

országból eszközökkel könnyíteni az o�lévők helyzetén – és a 
dolgozók munkáján. Felvesszük a kapcsolatot hasonló német 
intézményekkel a közösségért.  Boldog szülinapot a Napfény 
Házának, és sok sikert Pankának és gazdiainak!

Köszöntő!

Elérkeze� ez is, eljö� hát e nagy nap, 
Öröm is ez nálunk, kicsinek és nagynak. 
5 évesek le�ünk, bizony, betöltö�ük,
április ke�ővel most megünnepeljük.

Egy szép nagy fát rajzoltunk és kikerült a házra,
lássa csak mindenki, hogy ez a Napfény Háza! 
Boldog szülinapot Napfény Háza Kerepes!
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Kunterbunte énekverseny  
Levélben kaptunk köszönetet és jól ese�. Az oka, az volt, hogy 
korábban meg�szteltetés ért bennünket, egy felkérés 
énekverseny megrendezésére. Ezzel többszázan akkor 
Kerepesen indulha�ak az ének versenyeinken. Az iskola most 
hálájukból, egy festménnyel gazdagodhato�. Valamikor nálunk 

került tehát megrendezésre az első két nemze�ségi énekverseny, 
i� Kerepesen. Talán ma is i� lenne, ha 2014-ben a megnyitón 
nem kérem fel a polgármester urat, hogy nyissa meg az I. 
Kerepesi Regionális Német Ének versenyt, és nem emlege� fel 
beszédében, hogy ugyan szívesen látjuk őket, de ez Kerepesnek 
sok pénzébe kerül, a fűtés világítás... De spongya rá, hisz úgy is 
kinő�e a rendezvény a mi kis faluházunkat. A XVII. kerület és 

csömör után idén Vecsésen került megrendezésre és igen szép 
sikerrel tértek haza, az iskolánk résztvevő dákjai. Mint minden 
évben, hozzák az eredményeket. Köszönet a felkészítő 
tanároknak és a szülőknek, de nem utolsó sorban fellépőknek a 
nagyszerű eredményekért. Csak így tovább!

„Kedves Kerepesi Pedagógus Kollégák!
Kedves Igazgató Úr! 
Kedves Kerepesi Német Nemze�ség!
Kedves Polgármester Úr! 
2018-ban 5. alkalommal rendezzük meg a Regionális Német 
Ének versenyünket, amely az évek ala� méltán népszerű le� Pest 
megyében és Budapesten. Az ötödik alkalommal mindig vissza 
kell gondolni a nehéz kezdetekre, az elutasításokra és arra, hogy 
ki volt az, aki fantáziát láto� ebben a versenykezdeményezésben. 
Köszönjük, immár több száz gyermek, szülő és kollega nevében, 
hogy öt éve mellénk álltatok és támoga�átok ezt a projektet.  
Hálánk jeléül fogadjatok el ezt a gyönyörű ,,különdíjat” 
Mlinarcsek Mónika festőnő ,,ecsetéből” ékesítse az iskola falát, 
hogy aki ránéz, tudja, hogy ebben az iskolában törődnek az 
oktatással, a gyerekekkel, a jövővel. Ez a nagy kerepesi közösség 
támogatja a krea�v és jó ötleteket.”
Köszönjük!

Dudás Anikó
Kunterbunte Welt 

Főszervező

A „színek világa, ahogy én látom…” Koók Zsófia festőművészről
Kerepesen sem ismerik eléggé a köztünk élő tehetségeket. Nos, 

akkor ne csodálkozzunk ha Koók Zsófia kerepesi honfitársunknak is 
a XVI. kerüle� Hunyadi utcai Kultúr ligetben hatalmas sikere volt a 
kiállításának. Erről számolhatunk be újságunk hasábjain. Zsófinak, 
aki a kerepesi Német közösség, a KNK (Kerepesi Német 
Kultúregyesület) és a Stam-�schklub tagja, már kerepesen is nagy-
sikerrel állíto�a ki képeit. Ám az említe� kiállításon, melynek 
megnyitóján meg-�sztelve éreztem magam, hogy a meg-
nyitóbeszédet mondha�am, a hatalmas, jól sikerede� teltházas 
bemutatón, kicsit jobban megismerhe�ük őt. Egy művész lélek, aki 
még pár éve nem is gondolt a festészetre, de „kipa�ant” belőle a 
tehetség. Nem is ér� az ember, hogy ilyen történhet, hogy valaki 
egyszer csak minden indítatás és előzmény nélkül, ilyen kiváló 
produktumra képes.

A kiállító terem falain nem maradt hely és néhány - szerintem 
nagyszerű - képe le is maradt.

Unokája - ki gondolta volna, hogy neki az is van, hisz fiatalos 
ado�ságokkal áldo�a meg a sors, és ez egész lényéből sugárzik. 
„Ha én ezt a klubban elme-sélem” juto� eszembe a kiállításon, de 
szerencsére video felvétel is készült. Képei színesek, és 
pasztelltechnika, tempera és ki tudja mi minden volt, mit 
megjegyezni se tudtam, de az élmény az érzés megmaradt. Egy - 
két képe megragado� és fejemben él. Látom, mintha jártam volna 
abban a borospincében, amit családi indítatásból feste�. Vagy a 
falusi képek, ahol néztek a falusiak mit fest a művésznő? Ha látnák 

most, az ihletet adó vendéglőt, a templomot. Az o� élők, büszkék 
lennének rá. Remélem, hama-rosan a szép kerepesi táj is megihle� 
Zsófit és kiállítást rendez egyszer a kerepesi tájképekből.
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BMI pályázati kiírás német nemzetiségi óvodák felszerelésének támogatására 
Jelen pályázatból - Számítógépek, 

Laptopok, Projektorok, Hangfalak, erő-
sítők, etc. vehetők, de társasjátékok és 
más játékok is a német nyelv elsajá�tása 
érdekében.

Mindez, maximálisan 2.000,- EUR - 
azaz 600.000.-Ft értékhatárig.  Sajnos 
ezen a pályázaton sem vehet részt 
Kerepes. Pedig még a cikkünk megírásakor 
is érvényes a pályázat, amit a Német 
Szövetségi Belügyminisztérium ír ki 
minden évben.

Igen, de a törvény szerint ez mostani 
helyzet Kerepesre, mert nem tudja a NÖK 
átvenni egyik óvodát sem a fenntartása 
alá, pedig sok előnye lenne. Az óvodánk 
önálló intézmény és 3 tag óvodából áll. 

Az állami támogatás a MÁK-on és a 
települési önkormányzaton keresztül 
érkezik, beleértve a fizetéseket és min-
dent, amihez a települési önkormányzat-
nak nincs is befolyása. Ez nem más tehát, 
egy nemze�ségi önkormányzat esetében 
sem. Ha valamelyik óvodát átverhetné a 
NÖK, azzal semmi nem változna az óvoda 
életében. Mindössze gazdaságilag, anya-
gilag járna mindenki jobban.

A teljes támogatás nem a nagy kö-
zösbe, hanem egyenesen az óvodára 
lenne fordítva közvetlen módon. Ez füg-
getlen az intézmény vezető személyétől is, 
hisz az is megmaradna, mint eddig. Csak 
e g y  ö n á l l ó  i n t é z m é ny  l e h e t n e  a 
nemze�ségnek kijelölt németes óvoda. Ez 
tehát főleg a finanszírozásról szólna. A 
nemze�ségi csoportokba járó gyerekek 
után ugyanis az állam un. dupla „fej-
kvótát” ad, amit tudtommal jelenleg nem 
vesz -kap, kaphat meg a Kerepesi Óvoda. 
(Ha igen akkor az Önkormányzatnál sem 
tudnak róla) Pedig, még ez fele� is, a 
nemze�ségi nevelési feladatokhoz nyúj-
to� kiegészítő támogatást pluszban meg-
igényelhetné Kerepes, a nemze�ségi óvo-
da fenntartásához (de nem igényli). Persze 

vannak feltételek, ami jelen esetben nem 
biztos, hogy teljesülnek. Említe�em, a 
három óvodai tagintézmény egyben van 
kezelve és igy a szükséges létszámarány 
nem biztosítható, bár már 90%-ról, most 
75-%-ra csökkent a kötelező nemze�ségi 
nevelést igénybe vevő gyerekek szám-
aránya.  Az EMMI elmondta: a nemze�-
ségeknek szánt közvetlen támogatások 
mértéke 2010-ben 3,6 milliárd forint volt, 
a 2017-es költségvetési évben, már 8,7 
milliárd forintot fordítha�ak az önkor-
mányza� rendszer fenntartására, pályáza-
tokra és kiemelten a nevelésre és az 
oktatásra.  A nemze�ségi önkormányzat 
jogosult - az ágaza� törvényben és az 
államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározo�ak szerint - nemze�ségi 
intézmény létesítésére, fenntartására, 
más által létesíte� intézmény fenntartói 
jogának, illetve e feladat ellátásának 
átvételére. Beleértve a kulturális és 
nevelési intézményeket is. Persze, akár 
önálló intézményt is alapíthatna a NÖK. 
De ehhez hely és forrás is kellene. 

Pályázhatna saját óvoda építésére, 
fenntartására hazai, német, vagy EU 
forrásból.

Ezzel a települési Önkormányzat vál-
láról levéve, némely terhet újabb forrás-
hoz juthatna Kerepes, hisz nem a település 
fizetné meg e költségeket (egy részt ma is 
az Államkincstár fize�), így nem is lenne 
szükség jelentősebb extra finanszírozásra 
a települési önkormányzat részéről. 

Míg 2010-ben 12 olyan köznevelési 
intézmény volt Magyarországon, amelyet 
nemze�ségi önkormányzat tarto� fenn, 
mára ez a szám 75-re nő�. /Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (Emmi)/ 

Egyes nemze�ségi önkormányzat által 
fenntarto�, óvodák esetén a támogatás 
700 ezer és 3,5 millió forint volt 2017-ben. 
Iskoláknál is hasonló a helyzet, ám azt a 
tankerület veze�, ha nincs épp a nemze�-
ségek kezelésében. Magyarországon 49 
ilyen általános iskola működik, ezek túl-
nyomó részét, 43-at a német nemze�ségi 
önkormányzatok tartják fenn, míg a szlo-
vákok, horvátok, románok és ruszinok 
további hatot.  Összesen, míg 2010-ben 
csak 12 volt, ma már 82 nemze�ségi 
intézmény van, a gyermeklétszám pedig a 
korábbi 3 ezerről 15 ezerre nő� –   Soltész 
Miklós állam�tkár elmondása szerint. Az 

ezen intézmények részére elnyert össze-
get a nemze�ségi önkormányzatok a be-
ruházásokra és intézményeik működte-
tésére fordíthatják. Úgy fogalmazo�, a 
nemze�ségekre a kormány nem „teher-
ként” tekint, hanem minden tekintetben 
számít és támaszkodik rájuk, mivel ők az 
összmagyarságot erősí�k és támogatják. 
Ri�er Imre, az Országgyűlés német nem-
ze�ségi szószólója örömét fejezte ki 
amia�, hogy az előző évhez képest új 
intézményekkel és fenntartókkal bővül-
hete� a támogato�ak köre. Azt mondta, a 
támogatás eszköz ahhoz, hogy „több 
anyanyelven nevelkedhessenek a gyere-
kek”, majd az iskolából kikerülve összetar-
tozó közösségként tovább tudják vinni a 
nemze�ségi tradíciót és kultúrát. Addig is 
míg ez Kerepesen esélyessé válik, mi 
magunk támogatjuk továbbra is, az iskolai 
és az óvodai német nemze�ségi intéz-
ményeket.

LdU - Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen

A Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül az idei évben új projektként 
támogatja helyi német nemze�ségi önkormányzatok fenntartásában lévő óvodák felszerelésének bővítését. 

A Kerepesi német 
nemzetiségi óvodások 
I. helyezést értek el.

A 2018-as 5. Regionális Német 

Énekversenyen első helyezést 

ért el a Kerepesi óvoda 4 óvo-

dása. Granulálunk, Bihari Anna 

Viktóriának, Sebők Nimródnak. 

Tánczos Gréta Lucának és Walker 

Miának és felkészítő óvónőinek, 

a nagy sikerhez és az elért kiváló 

eredményhez!
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Itt a beiratkozási idő
Eljö� idén is a Kerepesi napközi-o�honos óvoda 2018/2019-es 
évre a beiratkozási időpontok közzétételének ideje. Miután a 
beszámoló, szemben az övis házirend 6./ f) pontjával nem 
tartalmazza „az alapító okiratuk szerint nemze�ségi nevelést 
folytató óvodákról és azok elérhetőségéről” ezért i� egy kis 
tájékoztatást teszünk közzé. Mivel minden gyermeknek joga a 
nemze�ségi hovatartozására való tekinte�el, hogy szabadon 
választhat óvodát, és kötelezően fel is kell venni őt,
a nemze�ségi csoportba, amennyiben erről nyilatkozik. 
Ellenkező esetben nincs kötelező felvétel, és kimaradhat a német 
nevelési lehetőségből.
Erre az óvoda sajnos sem a honlapján, sem a tájékoztatásban 
nem hívta fel a figyelmet.
Valamiért úgy érzem, mintha el lenne nyomva a német 
nyelvtanulásának e lehetősége?
Bár a honlapból sem igen derül ki, csak egy mondat erejéig talán, 
hogy „Óvodánk az idők folyamán sokat változo�, fejlődö�, 
szépült. Jelenleg 8 csopor�al működik, ebből 3 csoportban 
német nemze�ségi nevelés folyik.” Erről kicsit bővebben 
szeretnénk a Német Önkormányzat lapjában tájékoztatást adni.
Három csoportban zajlik jelenleg a német nevelés.
A Teknős csoport -  Óvó nénik: Brigi néni, Móni néni a dadus néni: 
Gabi néni.
A  Delfin csoport  - Óvó nénik: Andi néni, Judit néni, Dadus néni: 
Ildikó néni
A Mazsola csoport - Óvó nénik: Ica néni, Enikő néni, Dadus néni: 
Krisz� néni
Pedagógiai asszisztens: Anikó néni (ez a 2017-es állpapot, 
2018/19-re nincs változásról információnk.)
 
Beiratkozások:

 
2018. május 02-án 8-17 óráig 

(Szivárvány Óvodában 2144 Kerepes Szabadság út 260)
2018. május 03-án 8-17 óráig 

(Csicsergő Óvoda – i� német nemze�ségi nevelés is- 2145 
Kerepes Wéber Ede u. 17 )

2018. május 04-én 8-17 óráig
(Meseliget Óvoda 2018. május 04-én 8-17 óráig 2145 Kerepes 

József A�la út 71-75)
Pótbeiratkozás: 2018 május. 15-én 8-17 óráig a Csicsergő 

óvodában

A beiratkozáshoz szükséges és bemutatandó:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata

A gyermek nevére kialakíto� személyi azonosító
Szülő - gondviselő személyi azonosító okmánya

a gyermek oltási könyve
A szülő – gondviselő és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási

 helyét igazoló lakcímkártya.

(bővebb információ a    és ah�p://www.kerepesiovi.hu
 h�p://www.kerepes.hu honlapokon.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A döntéssel 
szemben fellebbezni a kézhezvételtől számíto� 15 napon belül 
Kerepes Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet. 
A fenntartó által engedélyeze� osztályok, csoportok száma: A 
Kerepesi Napközi-o�honos Óvodában a Fenntartó által 
engedélyeze� óvodai csoportok száma:15
a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági 
és igénylési feltételeket is: Egy főre megállapíto� étkezési térítési 
díj összege: 350.-/fő/nap  

És végezetül ide vágó passzusként, idézet az óvoda pedagógiai 
programjából:
„..A családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeként: - 
Ak�van használnak néhány, a mindennapok során használt 
kifejezést, rövid mondatokat. - Passzív szókincsük segítségével 
megér�k az óvónő kérését, utasítását, kérdését. - A 
gyermekekben pozi�v érzelmi viszony alakul ki a német 
nemze�ségi kultúra és nyelv iránt. - Elsajá�tják a nyelv fone�kai 
jellemzőit, hangzórendszerét. - Életkoruknak és egyéni 
fejle�ségüknek megfelelően olyan szókinccsel rendelkeznek, 
amely lehetővé teszi, hogy a megszerze� ismereteket német 
nemze�ségi nyelven is közve�teni tudják. - Ismernek német 
nemze�ségi kultúrából meríte� dalokat, meséket, verseket, 
mondókákat és játékokat. - Ak�vitásuk és érdeklődésük során 
tapasztalatokat szereznek és megismerik a német nemze�ségi 
szokásokat, hagyományokat és a tárgyi kultúra értékeit, 
megtanulják azok �szteletét és megbecsülését. - Kialakul bennük 
olyan pozi�v viszonyulás a német nyelvhez, amely kedvet ébreszt 
az iskolai nyelvtanuláshoz…”
És később az iskolában már nem is idegen a nem nyelv a részükre.  

Kedves Kerepesiek. Amikor a Német Önkormányzat kezde-
ményezésére elindult az óvodai és iskolai német nemze�ségi 
oktatás, arra gondoltunk, hogy a nagyszámú német szárma-
zásúak részére biztosítható a nyelv tanulása a nemze�ségi 
iden�tás megalapozása. Ám később meglepetéssel észleltük, 
hogy egyre többen, nem is az őslakosság közül érzik 
szükségesnek a néme�anulási lehetőséget. Fontos lenne persze, 
hogy odahaza is, ha német gyökerekkel rendelkezik a család, 
gyakorolja a nyelvet, de ez nem feltétel. Számos nagyobb 
„Donauschwab” településen sem biztos, hogy beszélik o�hon az 
ősök anyanyelvét. Nos, hogy német gyökerekkel vagy sem, de a 
gyermek érdeke legyen szemelőt. Ingyenes a lehetőség, 
tessenek erre is gondolni. Magam is tudom, mi pénzbe kerül 
korrepetálni a gyermeket külön tanárral. És persze könnyebb is 
most tanulni nekik később. Ebben a korban, mint a szivacs, a 
vizet, a gyerek úgy szívja magába a nyelvet. 

http://www.kerepesiovi.hu
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Gründung des Ungardeutschen Jugendklubs in Gedelle
(Magyarországi németek ifjúsági klubja alakult Gödöllőn)

Scherzinger Mária (Marcsi) egy nagyon kedves és ak�v i�ú 

hölgy Gödöllőn. Ö a Gödöllői Német Nemze�ségi 

Önkormányzat tagja is, de számos tevékenységével 

k iemelkedő szerepet  vál la l  nem csak a  térség 

németségének és nemze�ségeinek érdekében. Ő most a 

gödöllői i�úságot célozta meg, akiknek egy részének, írja a 

Neue Zeitung márciusi kiadásában, fogalma sincs arról, 

hogy felmenői és ő maga is ezzel német származásúak.

A regisztrációs lehetőségnél, annak felmérésénél jö� rá, 

hogy ezek az  i�oncok sz ívesen összejönnének 

rendszeresen. A nehézségek ellenére, 12 i�ú hölgy és fiú 

megalakíto�a az i�úsági klubot. A megnyitón, Radóczy 

József az országos német önkormányzat i�úsági referense 

egy prezentációban muta�a be a magyarországi német 

i�úság lehetőségeit és értékelték a kérdést, mihez is 

kezdhetnek ezzel a nagyszerű lehetőséggel. A fiatalokat 

leginkább ugyan a sör megismerése vonzo�a, de szeretnék 

a magyarországi német kultúrát, a népet és a hazát is 

megismerni. Szeretnének barátságot kötni, és német 

nyelvterületre is utazni. Erre a német sörfesz�vál is jó 

lehetőség lehet, de futballmeccsek és önkéntes munkák, 

kerékpártúrák is felmerültek, mint lehetőség. Segítségre 

vannak a fiatalok, a magyarországi németek választási siker 

esélyének növelésében, a munkájukkal, hogy még több 

regisztrált tudjon részt venni a választásokon. Ezzel a 

magyarországi németlista nyerhet és saját német 

parlamen� képviselőjük Ri�er Imre lesz. 
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Kerepesi húsvéti hagyományok   
A Kerepesi Német Kultúrcsoport épp a csicsergő oviban járt, egy 

német nemze�ségi napra hívtak meg minket az ovisok. O� egy kis 
énekléssel kedveskedtünk a gyerekeknek, akik cserébe nagyon szép 
műsort adtak nekünk. A csoportunk hagyományos diósbatyut és 
aprósü�t vi� a gyerekeknek, amit Kusnyár Irénke, Héjja Panni és Sengel 
Marika készíte�.  Az műsor után, kilépve az oviból a Szilasi nyuszi 
csopor�al találkoztunk, akik épp a Weber Ede utca parkjában, a díszkutat 
öltözte�ék fel húsvé� tojásdíszbe. Egy kis beszélgetés, tréfálkozás és 
közös fotó te�e emlékezetessé a találkozásunkat.  A szerdai 
klubnapunkon mi a Kerepesi kutat díszíte�ük fel, hagyományos német 
szokás szerint. Nagy Anna képviselő is, már régóta díszí� a templom 
elő� fát tojásokkal.

Húsvét hé�őn pedig a kerepesi civilek jelen esetben a szlovák pávakör 
és a német civilcsoport közös kerepesi húsvé� mulatságra készült. A 
szilasi József A�la utcai ABC elé röviddel 7 elő� érkeztem Springer Dani 
fiammal és 7 órakor indultunk, zenés locsoló túrára számos kerepesi 
legénnyel, a lányos házakhoz locsolkodni. Minden fiú egy - egy verset 
tanult meg és vödrökkel kancsókkal felszerelve, a locsolóversekkel 
kedveskedtek a lányoknak. Ők tojással sü�vel és itókával és sok 
finomsággal várták a legényeket. Árva Gyulával már korábban is 
dolgoztunk közösen, e nagyszerű népi hagyományok felelevenítésén. Jók 
ezek a kedves szokások és életben kell tartani. Végig vonultunk Szilasról, 
Kerepesre és a Sengelék házánál a Mezőutcában majd a Restás családnál 
zártuk a locsolkodást, ahol ők is megvendégelték a kis csapatot. 
Köszönet fiataloknak és mindenkinek, akik e hagyományt még ápolják és 
megtartják, és köszönet a jó szervezésért a jó tartalmas programért.
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NÖK Pályázat Kerepesi közösségeknek
A NÖK szeretne egy pályázatot hirdetni, 
mégpedig magyarországi német hagyo-
mánnyal, a német nyelvvel, vagy kultú-
rával, és/vagy gasztronómiával kapcso-
latos témában.
A pályázat feltehetően a hónap végére 
készül el, és kerül kiírásra, melynek keret-
összege 300.000.- forint lesz. Indulhatnak 
ezen kultúrcsoportok, közösségek és 
egyesületek. Magán személy sem kizárt, 
hogy pályázhat. Jelenlegi állás szerint, 

maximum 100.000.- forint díjazás melle�, 
akár rendezvényre vagy előadásra- és más 
produkciókkal is lehet pályázni azoknak a 
szerveződéseknek, akik szeretnék e 
német hagyomány teremtő alkalmon 
részt venni. A bemutatkozásra a Német 
Önkormányzat biztosít lehetőséget és 
nyújt segítséget hozzá.

Példa Javaslatok:
Színi produkció - a németes témában 

magyar nyelven is, de egyértelmű német 
kötődéssel
Tánc ének produkció, - felnő� és gyerek 
csoportoknak is (akár óvodai – iskolai 
közösség).
Fesz�vál önálló – vagy közös szervezése, 
több csoport részvételével.

Bővebb információ és jelentkezési anyag: 
Springer Krisz�nánál 

Tel: 06/20-9221920

Német Trópusi sziget - Kerepesi gyerekeknek!
A Brandenburg tartományban Berlin melle� Németországban 
kerül magrendezésre, egyik idei táborunk. Felkértünk egy német 
i�úsági tábor szervezetet segítőnek.  A helyszín egy hatalmas, 
egykori repülőtéri Zeppelin hangárban kialakíto� szabadidő és 
sportközpont, Tropical Sziget néven. A személyzet termé-
szetesen német. Ami   még fontos, hogy két - három fő 
pedagógus, segítő utazik a gyerekekkel. A megérkezés után, kis 
idő lesz megnézni Berlint, a német fővárost.  Hazafelé 
megnézzük Brandenburgot is. Egy pár nap táborozás jó esetben 
többet ér az anyanyelvi környezetben, mint másnak egy év 
iskola. Ami pedig azt ille�, a nyelvtanulási kedv is sokkal nagyobb 
lesz ez után. Akár a táborban németországi német gyerekekkel 
ismerkedve, levelező kapcsolat alakulhat ki és ez már egy 
hatalmas előny a tanulás felé is. A történelem és a hagyomány 
ápolás is illeszkedik ebbe a képbe.  
 A Német Önkormányzat Kerepes által szerveze� egy hetes 

németországi tábor 2017-es képei talán betekintést adhatnak, a 
sikeres táborról. Akkor 15 gyermek vehete� részt.
Idén is sikerült pályáznunk és támogatási lehetőséget is találtunk 
ismét 15 gyerek részére, melynek költsége 50.000.-Ft Várjuk a 
jelentkezést a táborba
 Előre láthatóan a tábor ideje: 2018. július 15- 20-ig.

Aki- e képeket látja, próbálja meg elképzelni azt az élményt, ami 
a gyereknek, egész biztosan egy életre szólt! 
h�ps://www.kiju-reisen.de/html/
krausnick-tropical-island.html

Jelentkezés és információ: 
Springer Friedrich 
06-20/ 9 221 920   
nok@kerepes.hu  és a facebook

https://www.kiju-reisen.de/html/krausnick-tropical-island.html
https://www.kiju-reisen.de/html/krausnick-tropical-island.html
mailto:nok@kerepes.hu
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Nyári tábor Kerepesieknek - Kerepesen és Németországban is 
Már nekem is elkell gondolkodnom, 
ugyan hányadik nyári tábor ez az idén?

De azt tudom, hogy már lesz németországi 
táborunk idén második alkalommal!
Jelentkezni is lehet már mind a két 
táborra, aminek az időpontjai is ki 
kristályosodni látszik.
A Brandenburgi tábor 2018. júliusában 
lesz és egy hé�g tart.
Indulás a Kele� pályaudvartól vona�al 

Berlinbe, majd onnan is vona�al Kraus-
nick nevű csoda helyre, egy trópusi 
strandra. Európa legnagyobb csúszdája és 
600 féle trópusi növénye, szauna és 
mindenféle a�rakció várja a gyerekeket. 
Elsősorban a kerepesi Iskola német 
nemze�ségi osztályának diákjait várjuk, 8- 
15 éves korig. Hisz anyanyelvi német 
környezetben, német táborvezetés mellet 
tartjuk a táborozást. 2-4 fő Kerepesi 
táborkisére�el. A részvételhez kell némi 

önerő is, hisz a teljes bekerülési költség 15 
gyerek esetén is 1,5-1,6 millió is lehet, 
(tavalyi tapasztalat). Tehát 40-50.000.- 
forint ez a nyaralás, amihez a NÖK további 
ennek háromszorosát adja pályázatból és 
saját forrásból.  Jelenleg csak limitált keret 
van 15 főre. Ha valaki mégis szeretne, akár 
szülő és gyermek is velünk tartani azt 
megtehe� ám ennek költségeit maga 
viseli. /390 Eur/fő/   Néhány kép a 2017-es 
táborból az előző oldalon látható.   

A Kerepesi  tábor idén augusztus 

9-12-ig tart.

A helyszín a már jól ismert 1 hektáros 
bekeríte� magánterület, a Kerepesi 
Német Kultúregyesület által használt 
telek, a Barber Tanya.

I�, bentlakásos sátortábor egy hé�g 
tart, sok strand és kirándulás melle�. Idén 
is tervezzük egy ausztriai kirándulás 
megtartását, méghozzá egy kerékpár-
túrával egybekötve a fertőtóhoz és az 
o�ani kempingeben töltenénk el egy 

éjszakát.  Naponta 5 étkezést biztosítunk 
utazás közben uzsonnacsomag formá-
jában. A részvételi díj, minden költséget 
magába foglal a strandbelé-pőktől kezdve 
a szállás és a napi öt étkezést is. (nálunk 
nem maradhat éhes senki!) Szükség 
szerint, speciális étkezést is biztosítunk a 
laktóz-liszt érzékeny gyerekeknek. Cukro-
zo� szénsavas üdítő italt nem biztosít a 
táborvezetés, viszont szörp és ásványvizet 
nagy mennyiségben. Utazáshoz vona�al 
és bérelt busszal megyünk Ausztriába, de 
helyben is buszt veszünk igényben a 
strandokhoz. Aquaréna, Aquapark, kis-

kunmajsai élményfürdő, a terv (időjá-
rásfüggő). Minden nap német nyelv 
gyakorlása elsajá�tása a cél. Ehhez napi 
egy óra nyelvtanulás és egyéb „játékos 
trükkök” segítenek.

A cél a szórakozáson kívül a csapat, a 
közösség építés és persze a nyelvtanulás.

A táborhoz a német regisztráltak és a 
KNK egyesület tagsága i� is, mint a másik 
tábor esetén előnyt élveznek. A tábor ára, 
hogy el ne felejtsem Német címjegyzékbe 
regisztráltaknak és KNK egyesüle� tagok-
nak 18.000 forint/ gyermek. Egyéb eset-
ben 20.000.- forint/ gyermek. 

Együttműködés és pereskedések? 
„Nyugaton a helyzet változatlan” (Im 
Westen nichts Neues). 
Így szólt az egyik legsikeresebb I. 
világháborús regény és film címe. Ez 
jellemezhe� Kerepest is a nemze�ségi 

önkormányzatok és a települési Önkor-
mányzat köz� együ�működésével kap-
csolatban. Csatározás és jogszerűtlen-
ségek a polgármesteri oldalról. Ellenállás, 
a NÖK széllel szembeni Don Quijote harca 

a jogaiért. Nem túl vicces, de 2010-es 
megalakulásunk óta, szinte semmit nem 
tart be a település a törvényi köteleze�-
ségeiből. Kormányhivatalhoz, majd 
bírósághoz fordultunk i� is, bár igazat 
kaptunk és megegyezés is születe�, de a 
2017-ben végre megkötö� szerződést 
sem sikerült érvényesíteni. Most, az év 
elején meghosszabbíto�uk azt mind két 
oldalról, de az Önkormányzat elképesztő 
feltételeket szabna. Szerintünk jogtalanul, 
a törvényben és a szerződésben foglaltak 
ellenében pénzt követelt volna az ada-
taink és irataink biztonságos tárolásáért, 
szerverhasználatnak álcázva, havi közel 
30.000.- évi szinten 380.000 forintért. Egy 
kis számítógép használat, néhány előter-
jesztés és jegyzőkönyv tárolásáért!? A 
Flascom K�, a polgármester XVI.- kerüle� 
szolgáltatója látja el 3-4 intézmény és a 
hivatal 40-50 munkaállomásának szer-
verkarbantartását, havi 80 ezer forint-ért. 
Egy gépért viszont tőlünk 30.000-et 
kérnének. Ezt nem fogadha�uk el. Az éves 
költségvetési támogatásunk közel felét 
elvinné ez a költség.
Szerencsére a hivatallal nincs ilyen téren 
gond. A hivatal nem azonos az önkor-
mányza�al. A hivatalért a jegyző felel és Ő 
a törvényesség őreként, nem engedhe� 
meg annak a be nem tartását. Más eset 
ügyeink akadályoztatása, amire számos 
példa volt már. A Weber Ede emléktábla 
állítás pályáza� forrásból, csak a Rádió 

épületére kerülhete�, mert az Önkor-
mányzat i� is agyament feltételeket 
szabo� és nem tudtuk Weber Ede egykori 
Kerepesi házára, a jelenlegi Kerepesi 
szivárvány ovi falára elhelyezni. Előírta a 
márványtáblát, és megszabta, hogy ki 
mondhatna beszédet, kit kell meghívnunk 
és mikor rendezhetjük az ünnepséget. 
Ennek ellenére is csak az oldalfalra és nem 
a főfalra kerülhete� volna. Egy apróság 
viszont elkerülte figyelmüket. Nincs 
alárendeltség, hanem mellérendeltség 
van az önkormányzatok közö�. Ezért nem 
szabhat egyik, a másiknak feltételt és a 
jóhiszeműség elve alapján kell együ�-
működniük. Ez nem érvényesül. A 
testüle� üléseken, ahol a NÖK elnöke 
tanácskozási joggal bír, mégis harcolni kell 
és néha hangosan kikényszeríteni, hogy 
szót kapjunk. Nemze�ségi előterjesz-
tésünket törvény szerint minden ülésre 
soron kívül is napirendre kell venni, ennek 
ellenére épp most volt, hogy októbertől, 
január 29 -ig vártunk napirendre vételére. 
De tudunk élni ezzel, sőt, ezek ellenére jól 
végezzük a dolgunkat és az ország 
élvonalába tartozik a Kerepesi Német 
Önkormányzat, hisz pestmegyében a leg-
magasabbra értékeltete� ismét a feladat 
alapú támogatások terén, pestmegyében 
az első, 99 pon�al. Országosan is csak 10 
település kapo� 100 pontot. Ez nem csak 
a németek közö�, hanem mind a 13 ma-
gyarországi nemze�ségek közö� értendő.
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Der Spielmannssohn 
Als ich ein kleiner Knabe war Da lernte ich Geige spielen. Als ich 

ein wenig größer war, Musst sie mein Brot verdienen. Und als 

mein Spiel schon weit bekannt, Traf ich des Königs Tochter. 

„Komm herein, komm herein, Kleiner Spielmannssohn, Komm 

spiel eine kleine Weise.“ Drauf herzten wir und küssten viel Als 

wie zwei Eheleute. Es währte eine kurze Zeit, Der König kam 

gegangen. Sah schmusen mich mit dem Töchterlein, Das 

meinen Hals umfangen. Da schwoll des Königs Ader an, Laut 

rief's aus seinem Munde: „Dummer Schelm, arger Dieb, Eitler 

Spielmannssohn, Was spielst du bei meiner Tochter. In 

Frankreich ist ein Ast gebaut, Da sollst du Wicht dran hangen.“ 

Es währte kaum drei Tage lang, die Leiter musst ich steigen. 

„Ach, gebt mir meine Geige her, Noch einmal will ich spielen.“ 

Ich strich mein schönstes Totenlied, Der König fing an zu 

weinen. „An mein Herz, an mein Herz, Lieber Spielmannssohn, 

mein Töchterlein sollst du haben. In Österreich ist ein Schloss 

gebaut, Da sollst du König werden.“ 

(Dichter unbekannt)  

Apfel, Birnen und Spinat,
(Alma, körte, és spenót)
Sauerkraut und Kopfsalat,
(Savanyúkáposzta és fejes)
schau, wer an der Reihe ist,
(Nézzük kire kerül sor)
sag mir jetzt, wie alt du bist.
(Mondja meg hogy hány éves)

Kiszámolós játék és akire a végén sor 

kerül megmondja hány éves. 

Äpfel, Birnen und Spinat  
(játék – mondóka)

Rätsel:
Welcher Bus fuhr schon nach Amerika?  
(Milyen busz ment Amerikába?)

(Der Columbus.) Babos tészta   (Mayer Aranka svábreceptje)
Bablevest készítünk sok babbal, zöldséggel. Amikor a bab 
megpuhult, szűrő kanállal kiszedjük a kétharmadát. Egy 
lábasban olajat melegítünk, beletesszük a lecsepegtete� és 
megfőzö� babot, majd krumplinyomóval összetörjük. 
Állandó kevergetés melle� megpirítjuk. Sózzuk és egy 
kevéske őrölt borssal fűszerezzük. Széles metélt tésztával 
összekeverve savanyúsággal fogyasztjuk. 

Kolbászos-babos tészta    /Vrábel Kriszta receptje/
Hozzávalók:
50 dkg tészta, 1 fej vöröshagyma, kevés olívaolaj, 
15dkg csemege kolbász, 40dkg vörösbab,40dkg 
darabolt paradicsomkonzerv, 1dl száraz vörösbor, só, 
bors, kis csokor petrezselyem.
A hagymát felkockázom, kevés olíván megfonnyasztom 
és hozzáadom a kolbászt. Párolom, majd hozzáöntöm 
a darabolt paradicsomot és a vörösbort. Ízesítem és 
takarékon főzöm a mártást 25 percig. A felaprított 
petrezselymet hozzáadom, elkeverem a szószban. A 
konzervbabot leöblítem és a szószba rakom. 
Összefőzöm.

A tésztát lobogó vízben kifőzöm, majd elkeverem a 
mártással.
Tálalom. Befalom. Mindet. Egyszerre.

Receptek
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Katharina Witzing, egy fiatal nő emlékei a Dunai hajóútról 
Az indulás: Amikor felszálltunk a hajóra alig bírtam megemelni a 
lábam. Olyan volt mintha minden emlékem húzo� volna vissza. 
Férjem, Michael Beringer, megnyugtató szemeivel bíztato�. Azt 
mondta, ne féljek, jobb élet vár ránk. Csak a gyermekeim jobb 
jövője forgo� a gondolataimban. Egy új tavasz, egy új haza, egy új 
remény.
A hajón: Katharina Witzing, ez arra a lányra emlékeztet, aki 
Unterglauheimben születe�, de i�, hánykolódva a vizen, azon 
töprengek, hogy ez a név még mindig az enyém-e? Gondolnak 
rám? Emlékszik majd o�hon rám valaki? Szeretem őket. De 
mennyire szeretem őket… Drága családom! Láthatom majd újra 
a hazám? Az ismerős lankák lassan eltűnni látszanak, örökre 
elmerül bennem a kedves horizont. O� van az ismerős csillag az 
égen, csak most máshonnan nézek én felfelé reá. Érdekes, a 
távolság ugyanakkora e csillag és köztem, de Némethon messze, 
már messze-messze van. -  Ígéretek… bízhatok bennük? Milyen 
lesz az új föld? Lesznek napsütö�e napok? A gyermekem, akit a 
szívem ala� hordok, taposhat majd puha homokon? Kérdések 
közt szenvedtem. Istenem, segíts!- Drága férjemnek Michael 
Beringernek, add uram, hogy megbecsüljék őt! Erős férfi, 
megállja a helyét mindenhol. Ha igaz a mondás, hogy : -A búza, 
ami az új hazánkban lesz, olyan erős, hogy a szekérkerék ala� 
sem hajlik meg-, akkor minden rendben lesz! A munkától nem 
félünk, dolgos emberek vagyunk!- Kicsikém nyugodj meg! - 
Vigasztaltam magzatom, pedig én is remegtem, féltem. Hisz nem 
tudtam mi vár ránk, segítségként, vagy ellenségként tekintenek 
majd ránk?  
4-5 nap után: A Duna vad sodrása nem te� velünk sem kivételt. 
Igazak voltak a hírek, miszerint a kanyargós folyó néhol kegyetlen 
a hajózókkal. Összeszorult a szívem, mikor hajódarabokat lá�unk 
a part közelében. Sokan sírtak, gyermekeik szemét takarga�ák.-
-Kevés volt az élelem, a gyermekeknek is nélkülözniük kelle�. 
Végig az járt az eszemben, hogy milyen jó, hogy az én 
kisgyermekemnek nem kell ezt a saját bőrén megtapasztalnia.-
A második hét: Gyakran megállíto�ak minket, a magunkkal 
hozo� élelemből sarcot kelle� fizetnünk, különben nem 
mehe�ünk tovább. Az út még hosszú volt, de a tartalékaink 
egyre fogytak.- A gyorsan terjedő, járványok, betegségek ellen 
sem tehe�ünk semmit. Az imádkozás volt az egyetlen 
gyógyszerünk.- Ha már az út sem teljesen a tervek szerint ment, 
azon gondolkodtam, hogyan bízzunk a megállapodásokban, az új 
honban? A baljós jelek rávilágíto�ak arra, hogy egyáltalán nem 
biztos, hogy az ígéreteket szent írásnak lehet venni. -
- A kimerültség nem csak az evező férfiakon látszo�. Mindenki 
fáradt volt. Két érzést olvastam le az arcokról: Félve 
Reménykedem – és Kezdem feladni. Vannak jó emlékeim is…:- Az 
utazás, mindig egy érdekes élmény. Míg egyesek csak 
búslakodtak, én próbáltam erdőket, dombokat, gyönyörű tájakat 
bámulni. Minden egyes akadály kiküszöbölése sikert jelente�. Új 
értelmet, új reményt, új jövőt ado�.- A hajón egy összetartó 
csapat le�ünk, összekovácsolódtunk szinte mint egy család. 
Hiszen egy a szívünk, egy a nyelvünk, hagyományaink, az 
o�honunk. Mindenki segíte� annak, akinek csak lehete�. 
Tudtam, ha megérkezünk, megtartunk egy kis darabot, az igazi 
hazánkból.- Az úton ismertem meg azt a lányt, aki utána a 
legjobb barátnőm, és egyben  a későbbi gyermekeim 
keresztanyja le�. Utolsó napok: -Amikor meghallo�am a 

mondatot: Átléptük a határt, vegyes érzelmek fogtak el. Ez lesz az 
új hazám?--Nem tudom, hogy belül megnyugodni kezdtem, vagy 
belenyugodni abba, hogy már soha nem mehetek vissza oda, 
ahonnan jö�em. Érdekes volt az, ahogy az emberek arca is, és a 
víz is mintha nyugodtabb le� volna. -Mindenki mintha 
érdeklődőbb le� volna, akadt aki panaszkodo�, akadt aki próbált 
hozzászokni az új tájhoz, de mindenki az új vidéket fürkészte. - 
Gyönyörű volt a minket körülvevő tavaszi világ, emlékszem, 
ahogy csicseregtek a madarak. Megérkeztünk: - A kikötőt 
megpillantva mindenkinek az volt a legfőbb vágya, hogy biztos 
föld legyen a lába ala�. Mindegy volt az, hogy német, vagy 
magyar, csak ne imbolyogjon ala�unk.  Ragyogó Remény csillant 
fel a szemünkben, amikor lá�uk, hogy a parton már várnak 
minket.- Amikor a hajó koppanva partot ért, egy könny csordult 
végig az arcomon – megérkeztem.- A tömeg sürgö�, forgo�, a 
hajó kipakolása után, szekerekre te�ek minket, elmondták, hol 
fogunk lakni.- Ekkor hallo�am meg a falum nevét: Dunaharasz�.-
Írta: Wágner Flóra
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