LdU Aktuell

2010. június

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

1. HIVATALI HÍREK
-

Kisebbségi önkormányzati választások 2010

-

Kérje felvételét a német névjegyzékbe!

2. OKTATÁS
-

Továbbképzés óvodapedagógusok számára
Deggendorfban

3. KULTÚRA
-

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus (MMIKL) felhívása „PRO CULTURA
MINORITATUM HUNGARIAE” díj jelölésére

4. PÁLYÁZATOK
-

A MeH KNFSZÁT kisebbségpolitikai pályázati
támogatásai

-

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2010. évi
„Anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység”
valamint „Közgyűjtemény anyanyelvű
állományának gyarapítása” támogatására

LdU Aktuell
2010. június

1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
Kisebbségi önkormányzati választások 2010
Az önkormányzati miniszter 12/2010. (IV.30.) ÖM rendelete a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi
választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról
További információk:
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=2961526467214131273442
401

Kérje felvételét a német névjegyzékbe!
Kedves Magyarországi Német Honfitársaink!
2010. októberében önkormányzati választások lesznek és immár
ötödik alkalommal kerül sor saját német nemzetiségi
önkormányzataink megválasztására is.
A mögöttünk álló négy választási ciklusban bebizonyítottuk, hogy
élni tudunk és akarunk a kisebbségi önkormányzatiság nyújtotta
lehetőségekkel. Erős érdekképviseleti rendszert építettünk ki.
Választott képviselőink túlnyomó többsége elkötelezetten és
önzetlenül végzi munkáját anyanyelvünk, kulturális örökségünk,
identitásunk megőrzése érdekében.
Joggal lehetünk büszkék arra, hogy számos településen és
kistérségben sikerült megőrizni és továbbfejleszteni a német
nemzetiségi oktatást. Sokat tettünk a magyarországi németség
összetartó közösséggé formálásáért, egyesületeink
megerősítéséért. Anyaországi kapcsolatainknak is köszönhetően
jelentős mértékben támogattuk a fiatalok önszerveződését,
rászoruló idős honfitársaink ellátásának színvonalasabbá tételét,
a települések, kistérségek egészségügyi ellátásának javítását.
A 2010. évi nemzetiségi önkormányzati választások tétje, hogy
folytatni tudjuk a magyarországi német közösség érdekében
végzett munkánkat!
Októberben csak azok vállalhatják a magyarországi németek
képviseletét és szavazhatnak a német önkormányzati jelöltekre,
akik felvételüket kérik a német kisebbségi választói jegyzékbe.
Ezt a helyi választási irodától május 31-ig megkapott
nyomtatványon tehetik meg. A kérelmet július 15-ig kell
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visszajuttatni a választási irodához. A jegyzék kezelésére szigorú
adatvédelmi szabályok vonatkoznak, abba illetéktelenek nem
tekinthetnek be, a választást követően pedig megsemmisítésre
kerül.
Kedves Magyarországi Német Honfitársaink!
A választás arra ad lehetőséget számunkra, hogy
eredményeinket, hovatartozásunkat büszkén vállalva magunk
válasszuk meg képviselőinket az elkövetkező négy évre! Ezért
arra bíztatunk és kérünk mindenkit, akinek fontos népcsoportunk
jövője, iratkozzon fel a német névjegyzékre és vegyen részt az
októberi választáson!
Heinek Ottó
elnök
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2. OKTATÁS
LdU Aktuell
Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban
Helyszín: Deggendorf / Németország
Időpontok: 2010. szeptember 13-25.
vagy 2010. szeptember 24. – október 6.
A program lezárására Törökbálinton és Budaörsön kerül sor.
Résztvevők: 16 óvodapedagógus, időpont mindkét csoportnak:
2010. november 15-19.
Jelentkezési határidő: 2010. június 25.
További információ: Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
www.udpi.hu
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3. KULTÚRA
LdU Aktuell
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
(MMIKL) felhívása „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE”
díj jelölésére
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a
Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek számára
díjat alapított kulturális tevékenységük elismeréséért „PRO
CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” (a magyarországi
kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.
Információ:
http://www.mmikl.hu/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=52&Itemid=76&lang=hu
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4. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
A MeH KNFSZÁT kisebbségpolitikai pályázati támogatásai
A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős
Szakállamtitkársága (MeH KNFSZÁT) közzé tette a
„Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzat alapján
pályázati konstrukció keretében biztosított költségvetési
támogatásokra vonatkozó döntési listát.
A MeH KNFSZÁT 2010. február 18-án jelentette meg a
„Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzat alapján
pályázati konstrukció keretében igényelhető költségvetési
támogatásokra vonatkozó felhívásait.
A pályázat első fordulójának beadási határideje 2010. március
19-e volt. A pályázati támogatások révén a MeH KNFSZÁT a hazai
kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi
hagyományainak megőrzése érdekében a kisebbségi közösség
egészét, vagy jelentős részét érintő (országos, vagy regionális
jelentőségű), a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális
identitás szempontjából meghatározó, rendezvények
megtartásához nyújt költségvetési forrásokat.
A pályázat második fordulójának beadási határideje 2010.
szeptember 15. A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok a szakállamtitkárság honlapján
érhetők el.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2010. évi „Anyanyelvű vagy kétnyelvű
kiadói tevékenység” valamint „Közgyűjtemény anyanyelvű
állományának gyarapítása” támogatására
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány kuratóriuma által 2010. május 27-én pályázatot írt
ki az „Anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység” és a
„Közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása”
témakörökben.
1.) Az „Anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység”
támogatás célja:
A hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének (a cigány
kisebbség esetében anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a
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beás nyelv) ápolását, a nemzeti identitás erősítését szolgáló
anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység támogatása.
Nyomdakész alkotások kiadására, publikálására irányuló támogatás.
Figyelem! A kuratórium utófinanszírozás formájában támogatja a
2010. december 31-ig megjelenő anyanyelvű vagy kétnyelvű
kiadványokat illetve kép- és hanghordozókat.
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2.) A „Közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása”
támogatás célja:
A hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének (a cigány
kisebbség esetében anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a
beás nyelv) ápolását, a nemzeti identitás erősítését szolgáló
közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása.
Benyújtási határidő mindkét témakörben: 2010. július 30.
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