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Kerepes Város Önkormányzatának 2013-11-18
képviselő testülete és a

Kerepesi vélemény szerkesztőbizottsága
Részére

2144. Kerepes
Vörösmarty út 2

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr!

A német nemzetiségi önkormányzat elnökeként és az önkormányzatunk nevében fordulok
önökhöz: - Személyem és a németséget ért sérelem,

- Írott és elektronikus sajtójogosultság, kapcsán

1) - Személyem és a németséget ért sérelem,

Megdöbbentett Polgármester Úr, sértő levele. Nem szokásom arra hivatkozni, hogy a
helyi német nemzetiségnek nem csak hogy elnöke, de egyben nő is vagyok, de ezért is
felháborító, a leírhatatlan sértő stílusú levél. Ezt bár az Önök képviseletében írta Franka
Pál Tibor, polgármesteri fejléces levelében, de hogy az Önök tudtával és egyetértésével
íródott volna, azt kétlem. /Ezért ezt levelemhez melléklem./
Előzményekben a személyem tulajdonában álló privát vállalkozásom rádiójában
követelte ki ellenszolgáltatásként a műsoridőt, cserében a lapban megjelenésünkért.
Miután ez abszurdum, nem teljesítettem és erre az idézett levelet kaptam.
Egy bocsánatkérés is kevés lenne, a sértő írás elégtételéül, amellyel nem csak engem, de
az általam képviselt nemzetiséget is megsértette a polgármester úr, aki ugye egyben a
helyi újság főszerkesztője is. Sokakat, és nem csak a nemzetiségünk tagjait, de engem
is, főleg a levél tartalma és elöljáróhoz nem illő stílusa háborít fel.

2) Írott és elektronikus sajtójogosultság

Mivel az Önök kiadásában a Kerepesi közpénzen megjelenő, Kerepesi vélemény
önkormányzati újságunk előző számában a közzétételre szánt cikkünk, ismét súlyos
csorbát szenvedett, írásban fordulok önökhöz.
A cikk értelmét vesztette és egyáltalán nem azt tükrözte, ami a mondanivalója lett
volna. Sem a fényképek nem jelentek meg a cikkhez, s nem derült ki belőle a lényege az
írásnak, ami a Német Önkormányzat munkáját lett volna hivatott bemutatni.
Hely hiányra hivatkozás nem lehet elfogadható Kerepes legnagyobb számú
nemzetiségének még akkor sem, ha van, aki kétségbe vonná a 2011-es népszámlálás
hivatalos eredményét, vagy a német nemzetiségi nevelést oktatásban résztvevők számát
akár azt, hogy a Kerepesi németek, lettek a legtöbbre értékelve az országban.
(Feladatalapu támogatás) Kérjük a továbbiakban az ilyen csorbításoktól, írásaink
megszerkesztésétől kihagyásától a kiadó tartózkodni szíveskedjen.
Ellenkező esetben a kormányhivatal törvényességi ellenőrzési osztályához kell
fordulnunk és szükség esetén az Alapvető Jogok Biztosának hivatalától ombudsmani
állásfoglalás kikérése sem maradhat el. Ide vonatkozhat az NJTV 82. § szerinti
jogorvoslati lehetőséget is. Az új törvény alapján jogorvoslati garanciákkal erősödött a
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helyi nemzetiségi önkormányzat, ill. ez utal a helyi önkormányzat együttműködési
kötelezettségére is.

Épp ezért kérem az új NJTV. 10. § 4. passzusa szerint annak jövőbeli betartását.
Miszerint „-a helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a
nemzetiségi jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a település, megye
illetékességi területén jelentkező, a kulturális szolgáltatással, ……, írott és elektronikus
sajtójával, ……..kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.”

Tehát ha helyi újságot ad ki vagy finanszíroz a Kerepes Város önkormányzat, a helyi
nemzetiségek abban minimum a súlyuknál fogva megfelelő helyet kell, hogy kapjanak.

Gondolom, tán nem is lenne szükséges, az idézett törvényekre és előírásokra, hivatkozni, hisz
Franka Pál Tibor polgármester úr a kissebségi esélyegyenlőséget bizonyára szem előtt tartja
majd és tévesen értelmezhette az éveken át gyakorolt, mégis szerinte elhamarkodott ígéretére
tett visszavonó utalását. Ez megállapodásunkra vonatkozott mely alapján egy oldal terjedelem
áll a rendelkezésére a Német Önkormányzatnak.

Itt jelzem, sem polgármester sem pedig képviselő soha nem nyilatkozik visszavonhatóan,
mivel nem magánszemélyként teszi ezt, hisz jognyilatkozatot teszünk minden
megnyilvánulásunkkal és mi is mind, erre fel is esküdtünk. Így pedig semmi sem lehet
visszavonható egy tollvonással következmények nélkül. Így a polgármester úr levelének ez
irányú visszatáncolása nem elfogadható, főleg nem egyeztetés hiányában.

Miután eddig nem volt nagyobb gond, és a nyilvánvaló ígéretet eddig be is tartották, miszerint
az NÖK (Német Önkormányzat Kerepes) havonta egy oldal terjedelmet kap a helyi újságban.
De nem tartjuk megengedhetőnek, és ha kell, hát a nemzetiségi jogokra kell hivatkoznunk,
hogy ki maradnak a cikkeink és a képeink már egyáltalán nem kerülnek be. Ha szükségességét
megindokolva érezzük, és előre megkérnek, természetesen csökkenthetjük esetenként a
terjedelmet, de csak ha magunk módosítjuk írásainkat és ne cenzúrázzák, módosítsák azt.

A további jó kapcsolatunk reményében a fentiekben leírtak szem előtt tartása mellett
kívánunk sok sikert a további munkájukhoz.

Tisztelettel:

Springer Krisztina
NÖK Elnök


