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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
2010. május
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
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

MNOÖ információs napok 2010. évi kisebbségi önkormányzati
választásokkal kapcsolatban
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata május
hónapban országszerte információs napokat tart a 2010. évi
kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke és Dr. Buzál Attila, az MNOÖ
jogásza összesen hét rendezvény keretében adnak tanácsot a
német kisebbség képviselőinek a választási modalitásokról és az
ehhez kapcsolódó határidők betartásáról.
Az információs napok helye és ideje:
Baja
2010.05.10., 16.00 óra
Szekszárd
2010.05.13., 15.00 óra
Veszprém
2010.05.17., 16.00 óra
Pécs
2010.05.18., 15.00 óra
Győr
2010.05.20., 15.00 óra
Budapest (Pest megye részére)
2010.05.25., 15.00 óra
Budapest (főváros részére)
2010.05.27., 15.00 óra
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEV) 55.
kongresszusa Ljubljanában
A FUEV 55. kongresszusa 2010. május 12-15. között Szlovénia
fővárosában, Ljubljanában került megrendezésre. A
rendezvényen közel 30 ország autochton kisebbségének mintegy
130 képviselője vett részt. A kongresszus a FUEV két
tagszervezetével – a Szlovéniában honos Kucséber német
kisebbség és az ausztriai Karintia tartományában élő szlovén
kisebbséggel – közösen került megrendezésre. A Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatát Schubert Olívia
hivatalvezető, Dr. Brenner Koloman, az MNOÖ közgyűlésének
tagja, a FUEV német kisebbségek munkacsoportjának elnöke,
valamint Schuth János, a Neue Zeitung főszerkesztője képviselték.
A kongresszus védnökségét Pavel Gantar, a szlovéniai parlament
elnöke vállalta el.
A rendezvény ünnepi nyitóbeszédét Szlovénia államfője, Dr.
Danilo Türk tartotta, aki, mint az ENSZ főtitkárának egykori
tanácsadója kisebbségi kérdésekben is jártas.
A kongresszus fő témája az európai kisebbségi népcsoportok
politikai részvétele volt. Már a 2009-ben Brüsszelben
megrendezésre került jubileumi konferencián is felvetődött a
kisebbségek politikai szerepvállalásának kérdése. A FUEVkartában szereplő alapjogot a kongresszus Szlovéniában
állásfoglalássá dolgozta át.
E fő téma mellett személyi döntésekre is sor került, a
tagországok képviselői a következő két évre újraválasztották a
FUEV elnökségét.

Új ifa-kultúrmenedzser a budapesti Magyarországi Németek
Házában
2010. május 3-án Stuttgartban a Nemzetközi Kapcsolatok
Intézetében választotta ki a felelős bizottság az új ifakultúrmenedzsert a budapesti Magyarországi Németek Házába.
A kulturális menedzser megbízatása a fogadó intézményben egy
évre szól azzal a céllal, hogy támogassa és koordinálja a ház és a
benne székelő egyesületek munkáját. A kulturális menedzser a
Magyarországi Németek Házának kulturális programsorozatát

2010. május

szervezi valamint a szomszédos országokban élő német
kisebbségek határokon átnyúló projektjeit készíti elő. Szerződése
egy évvel hosszabbítható meg.
A 2010/11. évi új kulturális menedzser Erika Tempfli, aki
munkáját 2010. szeptember 1-én kezdi meg, és akit munkájában
támogat az MNOÖ kulturális referense.
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
A VI. Magyarországi Német Vers- és Prózamondó Verseny
országos döntőjének eredményei
2010. május 14-én került megrendezésre a VI. Magyarországi
Német Vers- és Prózamondó Verseny országos döntő. A helyszín
idén is a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium volt, ahol 178
versenyző 9 kategóriában mérte össze tudását.
Ezúton is szeretnénk még egyszer gratulálni nemcsak a
díjazottaknak, hanem az összes versenyzőnek is, akik bejutottak
az országos döntőben. Köszönjük a pedagógusok, szülők és
nagyszülők munkáját.
Mellékelten található mind a kilenc kategória végeredménye.
A rendezvényt támogatták: Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata, Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány, Goethe Intézet.
A kilenc kategória eredményei:
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=1778692520743812740472
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
Hordozókendők és női sorsok. A hordozókendő a baranyai
németek viseletében
Szepesi Anna művészettörténész a budapesti Textilmúzeumban
rendezett kiállítás alkalmából a Mohács környéki
hordozókendőkről tartott előadást.
A Duna menti svábok 18. századi betelepítése óta a nagyalakú
textíliákat kenderből, gyapjúból és pamutból egyszerű
mintázattal vagy négy nyüsttel szőtt mintákkal készítették,
visszanyúlva a középkori német takácsmesterség hagyományáig.
A hordozókendők a magyarországi német női viselet alapvető
alkotórészei voltak, fontos rituális és mindennapi funkciókat
töltöttek be.
Mihelyt az anya elhagyhatta a gyermekágyat, a csecsemőt a
hordozókendőbe bepólyálva vitte a templomba megáldatni,
majd ezt követően részt vehetett a közösség életében,
gyermekét ebben a kendőben vihette sétálni és intézhette
mindennapi dolgait.
A kiállítás 2010. szeptember 30-ig tekinthető meg a budapesti
Textilmúzeumban (1036 Budapest, Lajos u. 138.).
További információk: www.textilmuzeum.hu
(Forrás: www.zentrum.hu)
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5. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
A Magyar Televízió pályázata óvodai, általános iskolai,
középiskolai színházi csoportok
Az MTV német nemzetiségi szerkesztősége és a „Kárpát-medence
Alapítvány” felhívása színdarab-versenyre.
Pályázat célja:
Gyerekek és fiatalok, valamint az oktatási intézmények bevonása
az MTV német nemzetiségi műsora, az „Unser Bildschirm”
munkájába: (nem szerzői jogdíjköteles) mesék és színdarabok
mini TV-játék formájú előadása, melyet az óvodai, általános
iskolai, középiskolai színházi csoportok dolgoznak fel és adnak
elő.
Pályázat tárgya:
5-15 perces, kizárólag német nyelvű színdarab, mesefeldolgozás
Ki pályázhat?
Óvodai, általános iskolai, középiskolai színházi csoportok – max.
15 személy/csapat. Egy csapat legfeljebb 2 darabbal pályázhat.
Korcsoportok:
Óvodai korcsoport
általános iskolai korcsoport
középiskolai korcsoport
(Az egyes korcsoportok színdarabjait a zsűri korcsoportonként
differenciáltan bírálja el.)
A verseny lebonyolítása:
* Beérkezett pályázatok regisztrálása
* Előválogatás az ország négy helyszínén (Budapest, Pécs,
Veszprém, Sopron) – a csapatokat azon előválogatásra hívják be,
amelyik helyszín földrajzilag a legközelebb esik hozzájuk.
* A zsűri dönt azon 15 előadásról, amelyeket feldolgoznak majd a
televízió számára, valamint arról a korcsoportonként egy
csapatról, amelyik értékes ajándékokat kap.
* Televíziós felvételek elkészítése
* Ünnepi záró rendezvény
* A feldolgozott színdarabok levetítése az MTV német
nemzetiségi műsorában, az „Unser Bildschirm”-ben
Ajándékok:
* A 15 csapat mini TV-játék feldolgozása és annak bemutatása az
MTV német nemzetiségi műsorában, az „Unser Bildschirm”-ben,
(forgatások színhelye: Pécs)
* A csapatok televízió számára történő színdarab feldolgozását
egy professzionális drámapedagógus segíti.
* Egy óvodai, egy általános iskolai és egy középiskolai színházi
csoport kap értékes meglepetés ajándékot.
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A zsűri tagjai:
Klein Judit, az MTV kisebbségi műsorok szerkesztőségvezetője
Frank Ildikó, a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn intendánsa
Rónai Terézia, nyugalmazott némettanárnő, kórusvezető
Sax Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
oktatási referense
Arnold Krisztina, a Magyar Rádió MR4 német nyelvű műsorainak
szerkesztője és műsorvezetője, a „Neue Zeitung” munkatársa,
magyarországi német író
Jelentkezés feltételei:
* jelentkezési lap kitöltése (letölthető: www.kunterbunt.hu)
* Jelentkezés módja:
Postai úton (cím : Magyar Televízió Zrt. Pécsi Körzeti Stúdiója,
„Unser Bildschirm - kUnterBunt”, 7626 Pécs, Alsóhavi u. 16.) vagy
elektronikusan (www.kunterbunt.hu) a jelentkezési lap
kitöltésével
* Jelentkezési határidő: 2010 június 25.
* A pályázatok beérkezéséről írásban értesítjük a csapatokat,
minden egyéb fontos információt a versennyel kapcsolatban emailben küldünk meg.
* A regionális előválogatás tervezett időpontjai: 2010.
szeptember 27 - október 10.
* Az ünnepi záró rendezvény tervezett időpontja: 2010.
december 17.
* A TV forgatások tervezett időpontjai: 2010. októbere és
decembere között
* A TV sugárzás tervezett időpontjai: 2011. első féléve
Kapcsolat:
Internet: www.kunterbunt.hu
E-Mail: info@kunterbunt.hu
Telefon: P. Szeiberling Krisztina (30/434-1157), Varga Zsófia
(30/409-4402)
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Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9,

Tel: 0036-1-212-9151;
Fax: 0036-1-212-9153

PROGRAMAJÁNLÓ
2010. május 27. (csütörtök), 18 óra

Mail:
ldu@ldu.datanet.hu
www.ldu.hu

Hans-Henning Paetzke: „Blendwerk”
Felolvasással egybekötött beszélgetés
a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu

www.hdu.hu

www.zentrum.hu

