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1. TÖRVÉNYALKOTÁS
Tanácskozás a kisebbségi névhasználatról

LdU Aktuell

A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Főosztálya 2009. december 7-én egyeztető megbeszélést szervezett
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény 12. §-ban szabályozott kisebbségi névhasználatról, és ezzel
összefüggésben a hivatalos okmányokban követett gyakorlatról és a
továbbfejlesztés lehetőségeiről.

2010. január

A tanácskozáson részt vettek az érintett minisztériumok és
közigazgatási szervek, valamint az országos kisebbségi
önkormányzatok képviselői.
A kisebbségek saját nyelven való névhasználatának jogát a Magyar
Köztársaság Alkotmánya is rögzíti, és ezért a kisebbségi
névhasználatban szemléletváltásra van szükség, ami azt jelentené,
hogy a kisebbséghez tartozók nevei az adott kisebbség
anyanyelvének megfelelő formában kerüljenek az okmányokba. Az
országos önkormányzatok képviselői támogatták a felvetést, és
kérték, hogy az informatikai rendszer fejlesztésével legyen lehetőség
a nevek anyanyelvi írásmóddal történő használatára.
A tanácskozás kapcsolódott az Országgyűlés által 2009
decemberében elfogadott, a T/11207. számú törvényjavaslat az
anyakönyvi eljárásról néven előterjesztett javaslathoz. Az új törvény
tartalmában lényegesen nem tér el a régitől, de logikusabb és
átláthatóbb szerkezetben szabályozza újra a kisebbségi névviselést.

Közlemény a települési és a területi kisebbségi
önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános
működési támogatás éves összegéről
A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli
miniszter közleménye a települési és a területi kisebbségi
önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános
működési támogatás éves összegéről.
A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből
nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 375./2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az általános működési
támogatás éves összege

1. települési kisebbségi önkormányzat esetén évi 565 730 forint
2. területi kisebbségi önkormányzat esetén évi 884 230 forint
Kiss Péter
a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli
miniszter
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
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Az Európa Tanács kisebbségi raportőri csoportjának látogatása
Magyarországon
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló
Keretegyezménye Szakértői Bizottsága tagjai tettek látogatást
2009. december 7-11. között Magyarország több településén. Az
Európa Tanács (ET) monitoring csoportja a kormányzat és a
kisebbségek képviselőivel konzultált a Kisebbségvédelmi
Keretegyezményében foglaltak gyakorlati megvalósulásának
helyzetéről. A szakértői bizottság tagjai Budapesten,
Pilisvörösváron, Monoron, Lóréven és Vácott találkoztak a
kisebbségek képviselőivel.
A ciprusi, dániai és lengyelországi szakértőből álló ET raportőri
csoport azt követően érkezett hazánkba, hogy a Kormány 2009
júniusában beterjesztette az Európa Tanács főtitkára részére a
Kisebbségvédelmi Keretegyezmény alapján tett vállalásai
teljesítéséről szóló harmadik időszaki jelentését.
A Kormány által a 1074/2009. (V. 20.) Korm. határozattal
elfogadott harmadik jelentés magyar és angol nyelvű szövege
elérhető az Európa Tanács honlapján, ahol megtalálhatóak
továbbá a korábbi évek magyar ország-jelentései és azok
dokumentumai, valamint a többi részes állam
kisebbségpolitikájával összefüggő tájékoztatók, országjelentések.
Az ET raportőri csoportja 2010 márciusáig készíti el a
magyarországi kisebbségek helyzetéről szóló jelentését.
Európa Tanács honlapja:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/
Table_en.asp#Hungary

3. OKTATÁS
LdU Aktuell
Átadták a 2009-es Kisebbségekért Díjakat - ELTE Germanisztikai
Intézet a díjazottak között
Oktatással, neveléssel, a sokszínű Magyarország különleges
tehetségeinek, egyéni és közösségi teljesítményeinek
bemutatásával is küzdeni kell a bezárkózás, a bűnbakképzés ellen
- mondta Kiss Péter társadalompolitikai miniszter a 2009-es
Kisebbségekért Díjak átadásán pénteken a Parlamentben.
A kisebbségek és a többség tagjaként egyaránt különlegesen
nagy felelősségünk van közösen tenni a XXI. századi európai
Magyarország védelme érdekében - jelentette ki Kiss Péter
társadalompolitikai miniszter a Kisebbségekért Díjak átadásán
mondott ünnepi beszédében pénteken. Az oktatás és a nevelés, a
tájékoztatás eszközével, a sokszínű Magyarország különleges
tehetségeinek, nagyszerű egyéni és közösségi teljesítményeinek
bemutatásával kell küzdenünk a bezárkózás és a bűnbakképzés
ellen, a múlt levitézlett eszméivel kereskedő, felelőtlen és
veszélyes alakjai, szervezetei ellen" - fogalmazott Kiss Péter. A
világgazdasági válság kapcsán arról beszélt: közös jövőnket
tesszük kockára, eddigi munkák teljesítményét éljük fel, európai
sikereink esélyét játsszuk el, ha elengedjük a kisebbséghez
tartozók kezét, ha teret engedünk a rasszizmusnak, az
állampolgárok érthető szorongását és jövővel kapcsolatos
aggodalmát kihasználó szélsőséges erőknek.
Kiss Péter az elismerések átadása előtt azt mondta: a mai
díjazottak mind-mind közösségépítő, közösségszervező emberek.
Fáradhatatlan, sokszor több évtizedes munkájuk, vagy fiatal
koruk ellenére elért eredményeik, példaértékű alkotásaik révén
kitüntetésük tovább emeli a díj rangját.
A díjakat Sólyom László köztársasági elnök és Katona Béla, az
Országgyűlés elnökének jelenlétében adta át a miniszter.
Díjat vehetett át:
- Csonka József missziós lelkész, tanító, romológus a
széleskörű közösségformáló, összetartó
tevékenységéért, missziós munkájáért
- - Dzindzisz Jorgosz történész, kandidátus, a
Magyar Tudományos Akadémia Közép- és Kelet
Európa Kutatási Központ tudományos
főmunkatársa a magyarországi görögök
érdekében végzett kimagasló tudományos és
eredményes közéleti szerepvállalásáért
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Hága Mária tanítónő, iskolavezető,
újságszerkesztő a cigányság társadalmi
integrációja érdekében példaértékű
elhivatottsággal végzett sokrétű tevékenységéért
- Kosztics István jogász, szociális munkás,
könyvszerkesztő a cigányság esélyegyenlősége
érdekében végzett több évtizedes, eredményes
közéleti, érdekképviseleti és kulturális
tevékenységéért
- Márk György pedagógus a hazai románság
érdekében végzett közéleti szerepvállalásáért
- Rostás László, a Bács-Kiskun Megyei Cigány
Érdekképviseleti Szervezet elnöke, az Országos
Cigány Önkormányzat képviselője közéleti
szerepvállalásáért, a cigányság társadalmi
integrációjának előmozdítása érdekében végzett
tevékenységéért.
- Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány az
esélyegyenlőség elősegítése és a
tehetséggondozás terén végzett kimagasló
tevékenysége elismeréseként
- a FUND Cigány Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyegyenlőségének elősegítése és a
tehetséggondozás terén végzett kimagasló
tevékenységért
- az ELTE Germanisztikai Intézete a nemzetiségkutatásban és a hazai német tudományos életben
több évtizede betöltött meghatározó szerepéért,
valamint a pedagógusképzés terén elért
eredményeiért
- Magyarországi Bolgárok Egyesülete a kisebbségi
közösség fennmaradása, megerősítése,
intézményrendszerének megalapozása érdekében
tanúsított több évtizedes szerepvállalásért.
Megosztott Kisebbségi Díjban részesült a "Veseli Gradiscanci"
Horvát Kulturális Egyesület a horvát népzene- és tánchagyomány
ápolásáért és fennmaradásáért végzett tevékenységért és a Pável
Ágoston Vegyeskar a magyarországi szlovén népdalkincs gyűjtése
és megismertetése érdekében végzett kimagasló tevékenysége
elismeréseként.
-
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
Médiatár a kisebbségekről a Sulineten
2010. január
Folyamatosan bővül a Sulinet internetes programon a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló
ismereteket tartalmazó digitális platform. Az „Örökség-Kultúra
Oktatási E-Könyv és Médiatár” a kisebbségek szellemi kulturális
értékeinek széles körben történő megismertetésének egyik
legújabb és egyre népszerűbb multimédiás eszköze.
Az E-Könyvtár szerkesztői keresik a kisebbségi intézményekkel
való kapcsolatfelvételt, várják a kisebbségi szervezetek konkrét
javaslatait, érdeklődését a Sulinet örökségtár által nyújtott
lehetőség iránt. A portálon a néprajztól a településtörténetig, az
átfogó művektől a lokális ismertetőkig terjedő témakörben
született kiadványok, multimédiás anyagok helyezhetők el:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbse
gek.php
A Sulinet örökségtár közoktatási portálon kifejlesztett e-tananyag
részét képezik a kisebbségek anyanyelvű kötetei csakúgy, mint a
közösségeikről szóló magyar nyelvű kiadványok, periodikák,
videók és hanganyagok. A program a lehető legszélesebb iskolai,
könyvtári környezetet elérve biztosítja a kisebbségek
kultúrájának, szellemi kincseinek bekapcsolását a hazai oktatásismeretterjesztés folyamatába.

Az „Év Tájháza” Dunaharasztiban
Öt vállalkozó fogott össze, hogy a jövőben több legyen a múlt.
2,5 évvel ezelőtt öt vállalkozó összeállt. Ez másokkal is előfordult
már. Az ő céljuk azonban nem az üzlet kiterjesztése volt, hanem a
múlt feltámasztása. Saját erőből felépítették Dunaharaszti első
tájházát, egyben második múzeumát. Kezdetben
megmosolyogták őket, később azonban komolyra fordult a
dolog. Idén az Év Tájháza címet is megkapta az épület.
Részletek a Magyar Televízó "Este" című műsorában:
http://premier.mtv.hu/Hirek/2009/12/22/07/Kitalaltak_megepit
ettek_es_mindenki_nyert.aspx

Nemzetiségi Gála és díjátadó „Pro Cultura Minoritatum
Hungariae” - Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport a
díjazottak között
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A magyarországi kisebbségek kultúrájáért végzett kiemelkedő
munkáért idén nyolc kitüntetett vehette át a Pro Cultura
Minoritatum Hungariae díjat a Kisebbségek Napja alkalmából
rendezett V. Nemzetiségi Gálán.
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a
2009. évi Pro „Cultura Minoritatum Hungariae” közművelődési
díjat és elismerő oklevelet a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségek anyanyelvi kulturális hagyományainak megtartása és
továbbörökítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkáért
ítélte oda. A díjazottak között található a Szigetújfalui Német
Nemzetiségi Tánccsoport is.
A Nemzetiségi Gálán fellépett a szigetújfalui Ujflucher Buam
német fúvószenekar, a Balkán formáció elnevezésű bolgár-görögszerb zenekar és táncegyüttes, a sátoraljaújhelyi Romano Suno
cigány folklór együttes, a Mohács Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport, Szarkiszjan Ádám
és Fancsali János örmény zeneművészek, a Nyisztor György
román néptáncegyüttes, a Szent Efrém Férfikar, a Budapesti
Nikola Tesla Szerb Iskola kórusa, a Komlós Néptáncegyüttes, a
Szombathelyi Nefelejcsek szlovén népdalkör és Stefko Mihály
ukrán hegedűművész.

5. PÁLYÁZATOK

NCA-pályázatok civil szervezeteknek

LdU Aktuell

A Nemzeti Civil Alapprogram kollégiumai meghirdették a 2010-es
pályázataikat civil szervezeteknek működési támogatásra,
valamint az EU-elnökség megismertetésének és a Kárpátmedencében megvalósuló civil szervezeti együttműködések
támogatására.
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A következő pályázatokon lehet részt venni:
civil szervezetek működésének támogatására, országos (NCAORSZ-10, keretösszeg: 1.162 milliárd forint);
- civil szervezetek működésének támogatására, KözépMagyarország (NCA-KM-10, keretösszeg: 994 millió forint);
- civil szervezetek működésének támogatására, ÉszakMagyarország (NCA-EM-10, keretösszeg: 434 millió forint);
- civil szervezetek működésének támogatására, Észak-Alföld
(NCA-EA-10, keretösszeg: 497 millió forint);
- civil szervezetek működésének támogatására, Dél-Alföld (NCADA-10, keretösszeg: 532 millió forint);
- civil szervezetek működésének támogatására, Dél-Dunántúl
(NCA-DD-10, keretösszeg: 392 millió forint);
- Magyarország 2011-es EU elnökségének össztársadalmi szintű
megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel
elősegítésének támogatására (NCA-NK-10-A, keretösszeg: 112,1
millió forint);
- A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti
magyar-magyar együttműködés támogatására (NCA-NK-10-C,
keretösszeg: 255,4 millió forint).
A pályázat kezelője az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Irodája (ESZA). A civil szolgáltató központok
megyénként egy-egy információs napot fognak rendezni a
pályázatokkal kapcsolatban.
Pályázati határidők:
NCA-KM-10: 2010. február 4.
NCA-NK-10-C: 2010. február 11.
NCA-NK-10-A: 2010. február 16.
NCA-ORSZ-10: 2010. február 18.
NCA-EM-10: 2010. február 25.
NCA-EA-10: 2010. március 2.
NCA-DA-10: 2010. március 22.
NCA-DD-10: 2010. március 31.
További információk:

NCA, ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága; 1590
Budapest, Pf.:102., 1134 Budapest, Váci út 45.
(06 1) 273-4250, (06 80) 204-453
info@nca.hu
www.nca.hu/?page=news/details&hir_id=538
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BMI kiírások hamarosan elérhetőek
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ)
nevében Heinek Ottó elnök úr és Schubert Olívia hivatalvezető
asszony 2010. január 15.-én, Bonnban tárgyaltak a Szövetségi
Belügyminisztérium képviselőivel a német kisebbség idei évi
támogatási lehetőségeiről.
A Külügyminisztérium és a Szövetségi Belügyminisztérium közötti
feladatmegoszlás alapján utóbbi közösségsegítő és humanitárius
projekteket, szövetségeket, továbbképzéseket és ifjúsági területen
végzett munkát támogathat. Kulturális és oktatási jellegű projektek
nem támogathatók.
Az említett területekre szóló kiírások január 25.-től elérhetők az
MNOÖ honlapján (www.ldu.hu) illetve az MNOÖ regionális
irodáiban.

Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u.
9,
Tel: 0036-1-212-9151;
Fax: 0036-1-212-9153

PROGRAMAJÁNLÓ
2010. január 21. (csütörtök), 18 óra
„An der Grenze zwischen Mundart und Fachsprache:
Ostdonaubairische Handwerks-Fachwortschätze in
Werischwar”
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