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1. PARTNERINTÉZMÉNYEK
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2010. augusztus
Kevesebb, mint egy hónap múlva indul a BlickPunkt 2010 Képek versenye!
Szeptember közepén immár harmadik alkalommal veszi kezdetét
a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
fotóversenye, a BlickPunkt - Képek versenye.
Mint korábban, idén is három kategória lesz: archív fotó, fotó és
képeslap. Használják ki a nyár utolsó napjait! Ki tudja? Lehet,
hogy most az Ön fotója lesz az egyik győztes.
A részletes információkat és a versenyszabályzatot hamarosan a
BlickPunkt honlapján (www.blickpunkt.hu) és a Zentrum
hírportálján (www.zentrum.hu) olvashatják.
Vigyázz! Kész! Fényképezz!

2. OKTATÁS
LdU Aktuell
"Koch Valéria-díj" 2011
2010. augusztus
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási
Bizottsága javaslatokat vár a 2011-es Koch Valéria-díj
odaítélésére. A díj célja három, a középiskola utolsó két
évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák
jutalmazása kiemelkedő iskolai teljesítményükért és a
kisebbséghez kötődő tevékenységükért, illetve egy a
felsőoktatásban frissen végzett magyarországi német hallgató
díjazása kiváló, magyarországi német témát feldolgozó
szakdolgozatáért.
Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási
intézmény feladata, a felsőoktatási intézményben végzettek
esetében azon tanszéké, amelynek a diplomamunkát
benyújtották, vagy egy kisebbségi önkormányzaté ill.
magyarországi német szervezeté. Több pályázó esetében az
MNOÖ arra kéri az intézményeket, hogy hozzanak előzetes
döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek között. A díjak
megosztására nincs lehetőség. Figyelembe kell venni, hogy Koch
Valéria-díjjal csak a magyarországi német kisebbség tagjait
tüntethetik ki.
A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:
rövid életrajz (nem táblázatos formátumban!)
lakóhely német kisebbségi önkormányzatának vagy a
Magyarországi Német Fiatalok Közösségének (GJU) ajánlása
friss diplomások esetében a szakdolgozat és annak konzulensi
értékelése
középiskolások esetében a legutóbbi év végi bizonyítvány
másolata (feltétel a jó tanulmányi eredmény, kiemelkedő
teljesítmény német nyelv és irodalom és népismeret
tantárgyakban, példás magatartás és szorgalom) valamint egy 23 A4-es oldalnyi terjedelmű esszé, "Mit jelent számomra
magyarországi németnek lenni" címmel
pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
A javaslatokat német nyelven 2010. október 15-ig az MNOÖ
Hivatalának (1537 Budapest, Pf. 348) kell benyújtani. A
kiválasztáshoz tartozik egy az MNOÖ Hivatalában lefolytatott
elbeszélgetés is, melyre a jelölteket a beküldési határidőt
követően hívják meg.
A díjak átadására az MNOÖ 2011. évi Országos Gáláján, a
Magyarországi Német Önkormányzatok Napján kerül sor.

Az országos német nemzetiségi versenyek győzteseinek
körutazása Baden-Württembergben
2010. augusztus 16. és 22. között 22 diák vett részt egy egyhetes
baden-württembergi körutazáson a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata szervezésében.
A fiatalok, akik az utazást országos német nemzetiségi
versenyeken elért kiváló eredményükkel nyerték meg,
Mettelbergben laktak és innen kirándultak a tartományban
minden nap máshová. Jártak többek között a ludwigsburgi
barokk kastélyban, Schiller szülőházában Marbachban, a
tartományi parlamentben, a Mercedes Múzeumban
Stuttgartban, a lorchi kolostorban, de a programok közt szerepelt
még városnézés Schwäbisch Gmündben és Ulmban, és az
élménypark Tripsdrill.
A programot a Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes
Baden-Württemberg és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma
támogatta (a Magyar-Német Kulturális Vegyesbizottság Állandó
Albizottsága projektjei keretében)
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3. KULTÚRA
LdU Aktuell
Felhívás szólisták részére
2010. augusztus
Az országos Gála programjának egy részét minden évben a
Landesrat javaslatára olyan kultúrcsoportok alkotják, amelyek
kiváló eredményt értek el az országos fesztiválokon. Emellett
törekszünk arra, hogy magyarországi német szólistáknak is
lehetőséget biztosítsunk arra, hogy nagyobb nyilvánosság előtt is
bemutatkozhassanak.
2010. szeptember 20-ig várjuk javaslataikat szólisták vagy duók
jelölésére. A javaslatokat, amelyeknek tartalmaznia kell a szólista
vagy duó bemutatkozását és egy CD-t vagy DVD-t különböző,
helyi dalokkal, zeneszámokkal, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata Hivatala címre küldjék (Pf. 348, 1537
Budapest).

4. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
„Grenzgänger“ – A Robert Bosch Alapítvány pályázata

2010. augusztus

A Robert Bosch Alapítvány és a Literarisches Colloquium Berlin
támogatásában részesülhetnek olyan német nyelvű
kiadványokhoz kapcsolódó kutatások, amelyben az írók Közép-,
Kelet- és Délkelet-Európát, mint témát határokon átnyúlóan és
széles közönség számára dolgozzák fel.
A cél az, hogy a támogatott kiadványok ösztönzően hassanak,
segítsék a párbeszédet és a kölcsönös megértést. A publikációk
különböző témakörökkel, országokkal és történeti korszakokkal
foglalkozhatnak, formátuma lehet irodalmi és esszéisztikus
próza, szöveges fotókötet, gyermek- és ifjúsági könyv, de
dokumentumfilm-forgatókönyv vagy rádiótudósítás is.
A művek később nyilvános rendezvényeken bemutatásra is
kerülhetnek, amelyek lebonyolítását a Robert Bosch Alapítvány
támogatja. Intézmények, amelyek be szeretnék mutatni a
műveket, szintén igényelhetnek támogatást a rendezvényre.
Beküldési határidő: minden év április 30. és október 31.
További információk: www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger vagy
www.lcb.de/grenzgaenger.
Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9,

Tel: 0036-1-212-9151;
Fax: 0036-1-212-9153
Mail:
ldu@ldu.datanet.hu
www.ldu.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
2010. szeptember 15. (szerda), 18 óra

www.hdu.hu

„Budahelyi 65”
Budahelyi Tibor kiállításmegnyitója
www.zentrum.hu

Magyarországi Németek Háza
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)

