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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
2010. július
MNOÖ Közgyűlés – 2010.07.03.
2010. 07. 03-án Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A Közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. MNOÖ 2010. évi költségvetésének módosítása
2. Határozat a Corvinus TISZK Kft dokumentumainak
elfogadásáról és a működési támogatásról
3. A Deutsches Haus Kft 2009. évi egyszerűsített éves
beszámolója és a Városlődi Villa Nonprofit Kft 2009. évi
egyszerűsített éves közhasznú beszámolója elfogadása
4. A Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége tulajdonában
lévő üzletrész megvásárlása
5. A Friedrich Schiller Gimnázium Alapító Okiratának módosítása
6. A Koch Valéria Iskolaközpont 2010/2011-es tanévi osztály- és
csoportszámainak elfogadása
7. Az MNOÖ SzMSz-ének módosítása
8. Határozat az MNÁMK további fennállásáról
9. Határozat a tagok számának emeléséről és új tag
megválasztásáról az MNÁMK Közalapítványának kuratóriumába
10. Határozat az MNÁMK Közalapítvány Alapító Okiratáról
11. Szándéknyilatkozat az EGTC keretében létrejövő
együttműködésről Pécs Város Önkormányzatával és a Baranya
Megyei Közgyűléssel
12. Elnök felhatalmazása az MNEKK felé benyújtandó pályázatok
beadásához
13. Megállapodás az MNOÖ és a Baranyai Német
Önkormányzatok Szövetsége között pénzeszköz átadás-átvételről
14. MNOÖ éves (tevékenységi) beszámolója
15. Határozat az elnök jutalmáról

Tájékoztató a 2010. október 3-ai települési kisebbségi
önkormányzati választásokról
2010. július 16-án jelent meg a 4/2010 (VII.16.) KIM rendelet,
mely megállapítja a települési kisebbségi önkormányzati
választások és a települési önkormányzati választások
határnapjait.
A 2010. október 3-án tartandó települési kisebbségi
önkormányzati választások határnapjai, valamint a jelölő
szervezet és a kisebbségi képviselőjelöltek bejelentő
nyomtatványai megtalálhatók:
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=3514673402222127957680
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46.638 magyarországi német kérte felvételét a német
névjegyzékbe
2010. július 15-ig lehetett kérni a német névjegyzékbe történő
felvételt.
A hivatalos összesítés szerint 46.638 magyarországi német
választhatja meg 426 településen 2010. október 3-án a helyi
német kisebbségi önkormányzat tagjait.
Köszönjük mindenkinek, aki kérte felvételét a német
névjegyzékbe.
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2. OKTATÁS
LdU Aktuell
2010. július
Vendégcsaládokat keresnek német fiatalok számára
A Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit
szervezet, mely 1951 óta foglalkozik középiskolai oktatási
csereprogramok szervezésével. Világszerte évente mintegy 5.000
középiskolás korú diák vesz részt a YFU éves programján. A
magyar egyesület 17 éves fennállása alatt közel 1.000 magyar
diák élt és tanult külföldön, és mintegy 250 külföldi diák töltötte
a csereévét Magyarországon.
A 2010/11-es tanévre hazánkba érkező külföldi cserediákok közül
6 német fiatal még családra vár. A diákok augusztus 11-én
érkeznek, 11 hónapot töltenek Magyarországon, s egy magyar
családnál élnek, s egy magyar középiskolába járnak. A
tartózkodásuk célja a magyar kultúra megismerése, a nyelvünk
elsajátítása, barátságok kötése.
Fogadócsaládok jelentkezését várjuk, akik önkéntes alapon,
szívesen megosztanák otthonukat a német diákok egyikével. Az
együtt eltöltött csereév egy életre szóló kapcsolatot jelent, mind
a családnak, mind a diáknak.
További információk az alábbi elérhetőségeken:
06 1/2010-125, 06 30/2010-125 vagy yfu@yfu.hu
www.yfu.hu

3. KULTÚRA
LdU Aktuell
2010. július
13. Európai Ifjúsági Kultúrhét Pécsett
2010. július 18.-25. között rendezte meg a Magyarországi Német
Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány az Európai Ifjúsági
Kultúrhetet Pécsett, amely 1988 óta kétévente kerül
megrendezésre azokban az európai városokban, amelyekből
hagyományőrző kultúrcsoport csatlakozott a mozgalomhoz.
Pécset 1992-től a Leőwey Táncegyüttes képviseli, amely 1996ban már volt házigazdája e találkozónak. A rendezvény célja,
hogy személyes kapcsolatok jöjjenek létre olyan európai fiatalok
és közösségeik között, akik fontosnak tartják nemzetüknemzetiségük hagyományos kultúrájának ápolását, bemutatását,
és ebben maguk is aktívan közreműködnek. A rendezvény
további célja bemutatni az ide látogatóknak Pécs és a régió
sokszínű nemzetiségi örökségét mint a különböző kultúrák
együttélésének és együttműködésének európai példáját.
A rendezvény a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata támogatásával valósult meg.
(Forrás: www.pecs2010.hu)
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. augusztus 7. (szombat), 18 óra

Német nyelvű Szentmise és a Landesrat
Harmonika Zenekarának gálaműsora
Gyulai Józsefvárosi templom
(Gyula, Apor Vilmos tér)

www.hdu.hu

www.zentrum.hu

