2014. I. évf. 2-3. szám
Március-Április

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

TARTALOMBÓL:
Március 15.
Kerepesi szemmel
Éljenek a nők!
Schwarzeneggerék
falvédője
Első regionális
énekverseny Kerepesen
A húsvét jegyében
találkoztunk
Kisrégiós
Német Nemzetiségi
Vers- Prózamondó
és Tájszólási Verseny

Wéber Ede
„Kerepes embere” II.

A sír állapota a rendbehozása elött

Wébernek több kerepesi érdeme
is volt, amiről sem írásos, sem tárgyi,
sem személyes emlék nem maradt
fenn Kerepesen. Pontosabban áll még a
Szabadság úton lévő lakóháza: ma Szivárvány óvoda épülete, amelyen nincs
emléktábla, esetleg egy kis dombormű,
ami megmutatná az arra járóknak a
hajdani lakót és érdemeit. Megvan a temetőben lévő sírhelye is, - amit a leszár-

mazók a helyi rendelet szerinti áron és
módon megváltottak 25 évre az akkor
még eredeti, a Pátria Egyesület tagjai
és több civil segítő közreműködésével
létrehozott formában. Ma már ezt az állapotot csak videó és fénykép őrzi. /Jó,
hogy ezek megvannak!/. Napjainkban,
- 2008 ősze óta - a szomszéd síron feleslegessé vált műkő síremlék áll a helyén.
A leszármazók és a sírt gondozó egyesület tudta nélkül történt a váltás. Az eredeti, fényképről azonosított síremlék
még meglévő maradványait is végleg
eltüntették. Mindezek ellenére, évenként Wéber halálának évfordulóján egy
szűkebb csoport megemlékezést tart,
és általában a sír is rendezett.
Wéber Ede azonban ennél többet
érdemelne, hiszen a kerepesi képviselő testületnek tagja volt 1885-től, mint
egyik legtöbb adót fizető polgár, /virilista/később pedig választott bírája is volt
2 éven át.
(Folytatjuk)
2014. január 14. Szászné

A Német
Önkormányzatról

Cikk Képe a Neue Zeitungban Kerepesről

Minden ami akkumulátor!
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I f j . É rc i O p t i k a
Kerepes, Mogyoródi út 1.
minden, ami szemüveg és ahhoz kapcsolódik

Kerepesen 4 éve működik Német Önkormányzat. Ez alatt a viszonylag rövid
idő alatt annyi és olyan komoly előrelépés történt a német kisebbség érdekében, ami mindenképpen dicséretes.
Ez alatt a néhány év alatt megindult az
általános iskolában és az óvodában a
német nemzetiségi osztályok, csoportok szervezése, ezzel párhuzamosan a
német nyelv oktatása. Mi sem bizonyítja jobban a sikert, mint az, hogy 2014
tavaszán Kerepesen rendezték meg a
régió dalversenyét, kisiskolásaink nagy
sikert arattak – Skolnikovics Natália első
helyezést ért el – a Vecsésen megrendezett német nyelvű szavalóversenyen.
Magunk mögé soroltunk olyan német
ajkú településeket, mint Pilisvörösvár
vagy Dunaharaszti. Felfigyelt ránk az
Unser Bildschirm c. tv-műsor, egy egész
napot töltött Kerepesen a stáb, s bemutatta tevékenységünket. A Német Önkormányzat Stamtisch Csoportja a kulturális hagyományok őrzése terén tesz
nagyon sokat, illetve összejöveteleivel,
programjaival az összetartozást erősíti. Jó ide járni, jó ide tartozni, jó tudni,
hogy egyre többen figyelnek fel ránk.
M.Ildi

PETZ PIAC
Áprilistól újra megnyit
a Petz piac Szilason

Italdiszkont, grillbüfé, diszkont árak
Szilasliget, Béke út. 19. Barti Sándor,
Telefon: 06 20 255 1221

tavaszi fényre sötétedő szemüveglencse akció
100% UV-védelemmel

Komputeres szemvizsgálat a hét minden napján,
szemüvegkészítés - javítás gyors határidővel
NYITVA: hétfő-pénkek: 09.30–18.00
T e l . : 0 6 7 0 / 4 3 9 0 6 76 , 0 6 2 8 / 4 9 0 - 8 3 5
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RAKLAP KERESKEDELEM
ÉS FUVAROZÁS

N&A 2000 BT.

– Kerepes, Szabadság út 156.
Raklap vétel-eladás. Hétfô-Péntek: 7–16 óráig.
T/F: 06 28 490 174 • M: 06 30 250 7528

Március 15 Kerepesi szemmel
Győzelemről, győzelemre hordjátok zászlóitokat.
Nagy tettek tükrözik vitézségeteket és bátorságotokat.

Tulajdonképpen nem is március 15ről kéne, írnék most, hanem inkább
arról, amit ez a nap Kerepesnek is jelent és hozott el a következő nemzedékeknek a mai napig is. Már Március
14.-én is ugyanúgy kelt fel a nap, mint
addig kivéve, hogy kissé hidegebb volt
tán és borúsabb is. A korabeli időjárási
napló szerint 1848. március 15-én is Budapesten a kora hajnali óráktól erősen
felhős, csapadékos volt az idő, egész
nap borult volt és esett az eső.
A fagypont feletti hűvösben, egy családban itt kerepesen biztos mégis meleg

volt. Annál is, inkább mert gyermekáldást vártak. A fiatal anyuka Rója Anna
és az édesapa Farikas János volt. Szinte
biztos, hogy nem is érdekelte őket mi
történik Pesten, s Budán. Bizonyára el
volt készítve minden, ami kell, a meleg
ruha a babának, mivel a kereszteléssel
abban az időben nem vártak sokat. Rá
adásul a templomhoz a hegyre az út az
árkon fel vagy a szőlősoron vezetett fel.
Arra a hegyre ami Kerepes környékével
együtt egy évre rá 1849 tavaszán csaták
színhelyévé vált. Windischgrätz császári
hadserege Budáról, Pestről januárban

vonult Kerepesen keresztül Hatvan felé. A honvédségünk isaszegi győzelme
1849. ápr. 6-án az egyik legfényesebb
nap a magyar honvédség történetében.
A csata utáni napokban a hadmozdulatok kerepesen vonultak át. De már kora
tavasszal Kerepes és környéke a csaták
színhelyévé vált. Az isaszegi csatában a
Pest felé rendezetlenül visszavonuló császáriak üldözését elrendelő parancsot
Damjanich III. hadteste elmulasztotta
teljesíteni, fáradtságra hivatkoztak.
A jobbszárnyon vége volt este 8
órakor a csatának. Kmety hadosztálya
üldözte az osztrákokat, Kerepes és
Cinkota között meg is közelítette azokat, de utóvédjükben már jelentékeny
kárt nem tehetett. Grazó Imre honvéd,
Aulich katonája kik Kerepesen szálltak
meg, visszaemlékezéseiben írta: „Aulich tábornok alatt a II-ik hadtesttel Gödöllőn, Kerepesen áthaladva Czinkotán
innen táborba szállottunk, hol ezen
hadtestnek, tulajdonképpen azonban
ezen hadtest vezérének az a kényes és
annál fogva nehéz föladata volt, hogy
aránylag csekély erővel úgy mutassa és
forgassa magát, hogy a Pest környékét
és Budát megszállva tartó osztrák sereget lekösse azt hitetvén el vele, mintha
a valóságosnál is nagyobb haderővel
rendelkeznék.” Kerepesi honvédekről
szól e írás? Biztos de kutatni kell még.
Springer

Schwarzeneggerék
falvédője
Ki ne ismerné a testépítő világbajnokot, a filmsztárt,
a Terminátort, a Kaliforniai kormányzót, azaz Arnold Schwarzeneggert
Talán tudják azt is, hogy egy kis
osztrák településről, egy kis Graz
közeli stájer faluból Thalból származik. Ott született. Édesapja Gustav
Schwarzenegger rendőrfőnök volt,
édesanyjával pedig Aurélia Jadrnyval
jó katolikusként, minden vasárnap
templomba jártak, a család nehéz körülmények között élt. Kormányzóként
viszont, Schwarzenegger 28 milliárdos
hiányt halmozott fel, és 2011-től már
nem kormányzó. Lemondott miután
9,9 milliárdos megszorító csomagot
szavazott meg. A pénzügyi bajok mellett a vízproblémák, hálózatok összeomlása, valamint korrupciós ügyek is

megkeserítették a kaliforniaiak életét
az osztrák származású testépítő kormányzása alatt.
“Hibáztam, hogy be akartam tartani a választási ígéreteimet, ahelyett, hogy szembeszálltam volna a
választóimmal, és megszorításokat
vezettem volna be” - fogalmazott a
politikus, aki ma már sajnálja, hogy
az első hónapokban 15 milliárd dolláros hitelt szavaztatott meg, hogy
az akkori költségvetési lyukakat betömködhesse. Schwarzenegger hét
év alatt megtriplázta Kalifornia adósságállományát. Az ottani kormány az
adóságot nem vállalta át, mint Kere-

pes esetében itthon tették. Lám lehet
a pénzt 7 évig nyakra, főre herdálni.
Nálunk is a következő kormányzó
feladata megoldani a bajokat. Sokat
gondolhat Arnold a kis Thalbéli konyhájuk falvédőjére és annak feliratára,
amin ez állt:
Die Gaumen schmecken sehr
verschieden, und jedem recht zu tun
ist schwer - wenn man den einen stellt
zufrieden, dann brummt jedoch der
andere sehr.”
- A szájíz nagyon különböző és nehéz mindenkinek jót tenni,, ha valaki
elégedett egy másik bizony elkezd nagyon moroni.
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MI A BOLDOGSÁG ?
Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Végre eljött
a március, ami
nagy örömöt hoz
számunkra. Elmúlt
a tél és hosszabbak a napok. Ittott már nyílnak
a virágok is, és a
kedvünk is jobb lesz tőle. Közöttünk járnak vidám és mosolygós
emberek, érezzük, hogy szeretnek minket, és ettől boldogok
leszünk. Milyen kevés is kell a boldogsághoz, egy jó szó, egy
baráti ölelés, egy mosoly mely szebbé teszi a napjainkat. Én is
így vagyok vele, mert szeretem az életet, a családomat, az unokáimat, és ne felejtsem ki a barátaimat se. Gondolom, ezzel
mindenki így van. Sok mindent mondhatnék, de mindenkinek
mást jelent a boldogság. Ezért, hogy egy kis örömöt szerezzek
kedves klubtársaimnak, köszöntöm őket Születés és Névnapjuk
alkalmából. Ünnepeltjeinknek hosszú életet és sok BOLDOGSÁGOT KÍVÁNOK.

Márciusi ünnepeltjeink:
Szülinaposok: Springer Friedrich, Bagi József, Kusnyár Mihály,
Névnaposaink: Keresztessy Ildikó, Magasdi Ildikó , Makády
József, Sengel József, Bagi József, Cseh Gábor
		
Kertészné Manyi

Éljenek a nők!
Éljenek a nők! Nőnapi Köszöntő a
kerepesi németek nőnapjáról. Vidám hangulatú, kedves társaság érkezett a klubnapra. Tudjuk, hogy ez a nap más, mint a
többi, mert ma Nőnapot ünneplünk. Valami meglepetés készül, a fiúk biztos elmondanak egypár köszöntőt, lehet, hogy még
más meglepetés is vár ránk. Most örülök
igazán, hogy nőnek születtem. Elmúltak a
borús téli napok. Itt a tavasz, a fény, a vidámabb és mosolygósabb emberek nagy
örömmel töltenek el. Elhatároztam, hogy
félreteszem a bút, a gondokat, és csak a jóra koncentrálok. Minden okom meg van rá, hogy a világot szebbnek
lássam. Süt a nap, csicseregnek a madarak, és eljött a
mi napunk. Ma mindenki minket ünnepel, hisz ez a nap
a miénk. Nőnap van, találgatom milyen meglepetésben
lesz ma része minden nőnek. Kedves szavak, virágok, egy
meleg ölelés, egy bátorító mosoly. Amitől az öröm, és
összetartozás érzése még szebbé teszi ezt a napot. Hiszem, hogy sok szép virág kerül ma az asztalokra, hogy
ezzel is éreztessék velünk, fontosak vagyunk, szeretnek
minket. És ma szebbé varázsolják a szürke hétköznapot. Köszönjük nekik a figyelmességet és örülünk, hogy
vannak nekünk. Van párunk, családunk, és barátaink.
Kívánom, hogy mindenki elmondhassa ezt magáról. Ezt
kívánja mindenkinek a kerepesi német önkormányzat
vezetősége és tagsága. Kedves olvasó legyen Önnek is
kellemes, és boldog a napja.
Kertészné Margit
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
www.ingatlanfutar.hu, iroda@ingatlanfutar.hu

32,5 M

MOGYORÓDON az M3-as autópályától és a 30-as főúttól
10 percre nagyon jó tömegközlekedési feltételek mellett
( gyalogosan 2 perc a Busz, Vonat, Hév) KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ, 1992-ben épült, 3 szintes, (földszint, tetőtér, pince)
5 szoba +nappalis, dupla-komfortos CSALÁDI HÁZ Eladó!
(ref: 11123)

13,5 M

KEREPESEN ELADÓ egy NAGYON SZÉP, újszerű társasházi lakás, mely 2006-ban épült. A lakás első emeleti, 62 m2 -es, igényes, amerikai konyhás nappalival és
két szobával. Az egyik hálószoba gardróbkapcsolatos. A
nappalihoz tágas 7 m2-es erkély is tartozik. A fűtés gázkazánról üzemel. A lakáshoz saját 11,5 m2-es tároló és
saját zárt kocsibeálló is tartozik. A közelben busz, HÉV,
M0-ás autópálya, közért, iskola, is található. Irányár:
13,5 MFt a lakáshoz + tároló és a kocsibeálló is tartozik melynek ára 500.000,-Ft.
(ref: 10700)

42 M

Budapesttől 20 km-re Mogyoródon az M3 autópályához
közel, a HÉV és és Buszmegállótól 5 percre csendes
lakóövezetben eladó egy 649 m2 -es panorámás telken
lévő 2001-ben épült, 146 m2-es családi ház. 6 szoba+
nappali, 5 fürdőszoba, 6 wc, 3 konyha és további kiszolgálóhelyiségek találhatók benne. A ház alagsorában
kialakított garzon külön bejárattal rendelkezik Falazata
porotherm 40-es tégla. Belső burkolatai kerámia és
laminált parketta. Gázzal és vegyes tüzelésű kazánnal is kifűthető az épület. A műkő korláttal
díszített terasz és erkély egyedi hangulatot kölcsönöz a többszintes háznak. Ideális vétel több
gyermekes nagy családnak, illetve vállalkozás céljára is. Adottságait tekintve kiváló panzió
alakítható ki belőle. (ref 11168)

Mobil: +36-20-912-1241
Telefon: +36-28-545-510 Fax: +36-28-545-511
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Első regionális
énekverseny Kerepesen

2014. február 20-án került sor a
kerepesi Forrás Művelődési Házban
az első regionális énekversenyre a
Kunterbunte Welt civil szervezet szervezésében, melyen a Széchenyi István
Általános Iskola mint vendéglátó örömmel fogadta a több, mint 50 résztvevőt
Csömörről, a XVII. kerületből és Kerepesről.
Óvodások és iskolások egyaránt részt
vettek a versenyen, egyéni, páros és
csapat produkciókat hallhattunk a színpadon, ahol egy kötelező és egy szabadon választott német népdalt kellett
előadni.
A zsűri tagjai - Manfred Mayrhofer,
Román B. Henriett, Sebestyén Zsuzsa és
Gyapjas Erika- nehéz döntés előtt álltak,

amikor a győzteseket kellett kiválasztani a sok versenyző közül. Végül a következő helyezéseket sikerült kerepesi
diákjainknak megszerezni:
Óvodások: Mikó Mátyás – első helyezett
Kisiskolások: Kupcsik Anna – első helyezett
Duett: Gili Nóra és Rácz Gergő – első
helyezett
Csoport: Bálint Kristóf, Fazekas Dominik, Karacs Henrik, Nerpel Alex, Szűcs
Botond – második helyezett
Belényesi Hanna, Csenge Fila, Fegyver Barbara, Hadi Maja, Kovács Lorina
– harmadik helyezett
Gratulálunk a győzteseknek, és velük
együtt örülünk az elért szép eredményeknek!
Köszönjük a rendezvény partnereinek
segítségét, Dudás Anikó, Springer Krisztina és Springer Friedrich munkáját,
Nagy László igazgató úr és Gróf Erzsébet iskolánk némettanárának segítségét, a Klett kiadó tárgyi ajándékait, a
tanító kollégák és szülők támogatását,

valamint köszönet mindenkinek, aki a
verseny lebonyolításában segédkezett.
Jövőre ismét találkozunk!
Szécsi Zsuzsanna
És mi is köszönjük az N.Ö.K nevében
Szécsi Zsuzsanna és Gróf Erzsébet némettanárnők munkáját. Április 10.-én,
az ének verseny pestmegyei döntőjébe
jutott gyerekeknek pedig szurkolunk.
Az énekverseny fél 10-től lesz Biatorbágyon. Sok sikert Kerepes!

A Kunterbunte Welt civilszervezet
és a házigazda
Német Önkormányzat Kerepes
Budapest XV. -XVI. és XVII. kerületeinek Német Nemzetiségi
Önkormányzatai, valamint a Klett Kiadó támogatásával regionális német/ nemzetiségi német énekversenyt hirdetett. Erre a felhívásra kért fel Gróf Tiborné német tanárnő, hogy az óvodások
közül is legyen jelentkező tanítsak egy német gyermekdalt be az
egyik óvodásomnak. A manócska csoportba jár egy ügyes németül tanuló kisfiú név szerint Mikó Mátyás, aki szívesen megtanulta a gyermekdalt. A dalversenyben elsőként állt a mikrofon elé,
ahol hangosan és bátran elénekelte a tanult dalt. Én, mint óvónője büszkén álltam a színpad mellet és örömmel vettem, hogy
az óvódások közül, Ő egyedül ilyen bátran képviselte a Kerepesi
óvodásokat. Természetesen a jutalom se maradt el, emléklappal
és ajándékkal térhetett haza boldogan a kisgyermek. Másnap az
óvodában társai, akik szurkoltak Neki, rajzokkal kedveskedtek a
jó eredményéért és én, mint óvónője, Tőlem is kapott egy ajándékot. Remélem a jövőben is lesz rá lehetőségem ilyen ügyes
óvodást elindítani német nyelvű dalversenyre, mert ez az öröm
Nekem is boldogság és büszkeség a szívemben.
Sontaghné
Az iskolánk kiválóan az első helyen szerepelt diák tovább jutott
indul a Biatorbágyi pestmegyei döntőbe.
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Farsangi regisztrálás!

Egy kis rövid tudósítást szeretnék adni egy nemrég lezajlott rendezvényünkről, amelyet a kerepesi német önkormányzat rendezett, a Forrásművelődési
házban.
Elérkezett a várva várt nap, február
15-e, szombat. Nagy izgalommal készültünk a „Regisztrációs és Farsangi bálunkra”. A probléma csak az volt, hogy
milyen ruhába öltözzünk. A szép hagyományos Dirndl ruhákat, vagy
az aktuális farsangi viseletet
vegyük fel. Végül is volt ilyen
is és olyan is. Látványos színes forgatag.
A rendezésben és szervezésben profi módon vettek
részt Springer Krisztina és
Springer Friedrich, a Kerepes rádió utánozhatatlan
„Ugrojanija”. Minden ment
a maga útján zökkenőmentesen és a közönség csak jött,

és jött. A művelődési ház színházterme
hamarosan megtelt, vidám tarka ruhás közönséggel. Voltak köztük Dirndl
ruhás, jelmezes és Country ruhás vendégek, minden korosztályból. Nemsokára megérkezett a Szilas tv vezetője
és kedves felesége, hogy szórakozzon
és tudósítson a rendezvényről. Sinkó
György szintén megörökítette az eseményt a tőle megszokott színvonalon.
Meghívásunkat elfogadta Franka Tibor
polgármester Úr is, és kezdetét vette a
nagyszerű műsor. Az est háziasszonya
Pászthy Viki volt, aki végig konferálta az
estet Springer Friedrich-el. A műsorban
fellépett, Bagdi Erzsi nóta énekes, majd
utána az ismert humorista Éles István
következett. Pászthy Viki is előadott néhány ének számot. A két kis kópé, Krisztike és Dani műsorszáma meglepetés
volt, a rögtönzött „humoróra”nagyon
aranyosak voltak. A műsor befejezése
után a hangulat fokozásáról az Adria
Band gondoskodott. Mindenki táncra
perdült, a terem tele volt vidám, fel-

szabadult nótás emberrel. Az étel és
ital pótlásáról a Kisgömböc étterem
gondoskodott. Rengeteg jó fotó készült.
Köszönetet mondunk azoknak, akik támogattak bennünket lehetőségeikhez
mérten. Köszönjük vendégeinknek,
hogy jelenlétükkel megtiszteltek minket. Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Kertészné Margit

A regisztrálásban Kerepes szinte az egyetlen ahol az országos Német önkormányzat elvárását majdnem 200% -al teljesítette. Nálunk a németek közel
50%-al regisztrálták magukat németnek az országgyűlési választásra kiterjesztve. Sajnos a 15.000 német nem elég képviselőséghez.
Kerepes, pestmegyében az összesen 15.373 főből, a 11. országosan a 23.
helyen van a regisztráltak alapján.

Heinek Otto: A „tyerünk-tyerünk és nyerünk” felhívás továbbra is áll, az elnök arra kérte a névjegyzékbe felvett 15.209
szavazót, hogy április 6-án feltétlenül adják le voksukat a Német Listára. Ha képviselőre nem is lett elég - ugyanis, ahhoz
minimum 21.112 szavazat kellet volna,- de nem mindegy milyen erős választói támogatottsága lesz a németséget képviselőnek a Parlamentben. Nos, 11.189 szavazó el is ment. Ezúton köszönet a Kerepesieknek is.

Várjuk régi és Új vásárlóinkat a Faáru- barkácsboltba!

Kerepes, Szabadság út. 81.

Termékeink: Ajtó takarólécek, lambéria, szegôk, parkettaszegôk,
lécek, tipli fák, ruhaakasztó rúd, rétegelt faros lemez méretre vágva.
Aprócikkek: Fúrók, csavarok, függönycsipeszek, görgôk, vitrázs
rudak, szúnyoghálók, csiszolóvásznak,
bútorgombok, különbözô méretû karikák.
Fajátékok, hinták, redônytartozékok és sok más….
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KEREPES RÁDIÓ 97,1
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Kerepes rádió az Ön rádiója! Hallgassa a 97,1 MHz-en
Kövessen az Interneten is minket a www.kerepesradio.hu
és a szabadvélemény.atw.hu oldalon és a Facebookon is!

A húsvét jegyében találkoztunk
– Sváb szokásokról is szó esett a Német Klubban

A keresztény húsvét a Jézus Krisztus
feltámadására való emlékezés,
hálaadás az áldozatért, melyet értünk,
emberekért vállalt.
A fő téma lesz a Német Klubban is a
Húsvét
A húsvét magyar elnevezése onnan
származik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos tartózkodás.
Ez a keresztények legfontosabb ünnepe,
de a tavaszvárásé, a tavasz eljöveteléé
is, egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség
idején tartott termékenységi ünnepekkel is. Böjt idején – hús, sőt zsiradékot
igénylő rántás nélkül – készültek a babételek. Beszéljünk vendégjárásról is, mikor a keresztszülők ajándékokat vittek a
keresztgyerekeiknek. A sváboknál nem
volt mindenhol szokás a locsolkodás,
sőt voltak vidékek, ahol az evangélikusoknál a sonkaevés sem. Volt régi, tojáshoz kötődő játék is, mint például az
összekoccintás, a gurítóverseny, a pénzdobálás vagy a tojáskiütő Vecsésen tojásfutás, amit a Kerepesi svábtáborozók
is ismernek már. Szerintem a sonkánál,
tojásnál, tormánál és a szomjoltó sörnél
még sokkal fontosabb a húsvéti beszélgetés, a szokás, melyek összekovácsolja
a családokat, a közösséget.

A húsvéti szimbólumok eredete
A tarka hagyomány a változatos történelemnek, az országban élő nemzetiségeknek és az eltérő vallási tradícióknak is köszönhető.
• A tojás az ősi termékenység szimbóluma, amely a világ szinte összes
népénél fellelhető, a kereszténységben
pedig a feltámadás jelképévé vált.
A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan, nálunk német hatásra honosodott

meg valamikor a XIX század folyamán.
Maga a nyúl szintén a termékenység
szimbólumává vált, ez is németföldről
érkezett épp úgy, mint a karácsonyfa is.
Egy félreértés okozhatta az egyik magyarázat szerint a haselhuhn jelentése
–nem „nyúltyúk”, hanem császártyúk
de mint a tojás jelképe a termékenységnek, de a nyúlra értelmezve sem téves
ez.
A bárány az egyik legelterjedtebb húsvéti jelkép, amelynek szerepe az utóbbi
időben jelentősen csökkent és helyét a
húsvéti sonka vette át. Korábban az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme volt
a sült bárány is. A jelkép eredete bibliai
és több történetre is visszavezethető .

A húsvét és a tavasz
jelképe: a barka
A barkaág régi húsvéti szimbólum,
a virágvasárnap megünnepléséhez
nyúlik vissza. A barka hagyományosan
virágvasárnapi szentelmény, és ma is
alapvető kelléke a húsvéti asztalnak, a
feldíszített lakásnak. A pálma és olajág
szerepét tölti be, amelyekkel Jézust köszöntötték. Ünnep előtt a nők szerzik
be a barkaágat, és tojásokkal vagy szalagokkal díszítik. „A tojás és a zöldág
összekapcsolása, osztrák-német hatásra vezethető vissza” – mondják a néprajzkutatók.

Locsolkodás
és tojásfestés
A Húsvéthétfő a locsolkodás napja. A
szokás eredete a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik. Több helyen
napjainkban még kútvízzel locsolják a
lányokat, a kölnivizet helyettesítve. A
locsolkodásnak bibliai eredetet e is lehet. A feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel locsolva próbálták a katonák
lecsendesíteni. A locsolás után a fiúk,
szalonnát vagy festett tojást kaptak
cserébe, de aprópénz is járt a locsolko-

dónak Ezeket a vörös vagy lila hagyma
héja, vörös káposzta vagy a zöld dió
levének segítségével festették. Napjainkban a lányok és az asszonyok a férfiakat a locsolás napján vendégül látják,
különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást különböző
versikék és változatos mondókák kísérik. Sajnos a locsolkodás és a tojásfestés hagyománya azonban a városokban
kezd kissé megfakulni, ezt a napot sok
család inkább kirándulással vagy a rokonok meglátogatásával töltik. Remélem
azzal, hogy Kerepes Város lett nálunk
megmarad a hagyomány még…..

Szokások
Németországban
Van ahol szokás a húsvéti lovaglás. A
férfiak frakkba öltözve, ünnepi dísszel
felöltöztetett lovakkal járnak faluról falura, hogy hirdessék a húsvéti üzenetet.
Akár 200 lovasból is állhat egy felvonuló
csapat, az utcákat pedig ilyenkor nézők
ezrei szegélyezik.
Van hol pompás mintával festett tojásokkal és virágokkal húsvéti kutat díszítenek fel. Ez kedvelt kirándulóhely, sőt
Frankföld néhány településén szabályszerű turistaattrakcióvá vált ilyenkor.
Németország északi területein szokás a húsvéti tűz vagy a húsvéti kerék
meggyújtása. Ez rőzsével és szalmával
kitömött, tölgyfából készült kerék melyet legurítanak egy közeli lejtőn. Ha jól
leér a kerék a lejtő aljára, az jó termést
jelent. A húsvéti vízről pedig azt tartják, hogy speciális ereje van, különösen
széppé teszi a bőrt. Régi hagyomány
húsvétkor egy közeli forráshoz elmenni
és onnan húsvéti vizet venni. A tipikus
ételek a húsvéti kenyér, a nagypénteki
hal vagy a húsvét vasárnapi bárány.
Springer Friedrich
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Kisrégiós Német Nemzetiségi
Vers- Prózamondó és Tájszólási Verseny

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata március 7-én, pénteken,
délután 14 órakor, Vecsésen tartotta kisrégiós Német Nemzetiségi Vers- Prózamondó és Tájszólási versenyét, ahová iskolánkból négy tanuló nevezett be, és
a Kerepesi Német Önkormányzat, illetve a szülők segítségével el is utazott, hogy
összemérje tudását a hasonló korosztályú németet nemzetiségi nyelvként tanuló
diákokkal. Versenyzőink Róth Bendegúz 1.a, Bakai Balázs 1.c, Kiszel Kolos 2.a valamint Skolnikovics Natália 3. a osztályos tanulók voltak.
A verseny életkor szerinti beosztás alapján három korcsoportban és két kategóriában zajlott, ahol a tét a megyei versenyre való bejutás volt, amelynek győztesei a
XV. Regionális Kulturális Gálára kapnak meghívást, ill. az országos versenyen vesznek részt. Rendkívül büszkék vagyunk kis diákjainkra, akik egy ilyen tíz éves múltra
visszatekintő és nívós versenyen szerepeltek, kis elsőseinkre, Bendegúzra és Balázsra, akik csak fél éve tanulnak németet iskolánkban és máris ki mernek állni a
zsűri elé németül szavalni, a másodikos Kolosra, aki betegsége ellenére
vállalta a megméret
tetést, és a harmadikos Natáliára, aki kategóriájában első helyezést ért
el, és így továbbjutott a megyei fordulóra! Natinak kívánunk sok sikert és
kitartást a felkészüléshez az újabb versenyre, többieknek pedig köszönjük
a részvételt. Köszönjük a szülők és kollégák, valamint az iskolavezetés és
a német önkormányzat segítségét és továbbra is bízunk támogatásukban,
Szécsi Zsuzsanna (tanár néni), hiszen a verseny még nem zárult le!
Skolnikovics Natália és Springer
Kerepes, 2014. március 17.
Friedrich

Szécsi Zsuzsanna és Grófné Erzsébet német nemzetiségi tanítók

Legfrissebb hírünk hogy Skolnikovics Natália 3. a osztályos tanulónk a pestmegyei döntőben 3. helyezést nyert el. Ezzel
továbbjutott és részt vesz az országos németnyelvű szavalóverseny döntőjében. Gratuláljunk Natinak!

Kerepes
Anno

Az újságban megjelenő képekért, köszönet a kerpesieknek, a gyüjtőknek és Palotai lászlónak.
Ha szeretnék önök is közkincsé tenni képeiket, keressék a szerkesztőségünket.

