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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2010.11.20.
2010. 11.20-án Bikalon ülésezett az MNOÖ kihelyezett
Közgyűlése.
A Közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. MNOÖ 2010. évi költségvetésének módosítása
2. MNOÖ 2011. évi költségvetési tervezetének elfogadása
3. A 2011. évi BMI koncepció elfogadása
4. Határozat egy német-horvát közösségi ház létrehozásának
támogatásáról Sopronban
5. Tájékoztató a 2011. évi belső ellenőrzési tervről
6. Tájékoztató a DDOP 3.1.2/A/F projektről
7. Tájékoztató a Baranyai Német Közösségi Ház építési tervéről
8. Határozat ez elnök jutalmáról
9. Tájékoztató a 2011. évi országos gála előkészületeiről
10. Tájékoztató a 2011. évi MNOÖ választás előkészületeiről,
tapasztalatcsere a 2010. évi és 2011. évi választásokról
11. Mammel Krisztina mandátumvesztése, MNOÖ Közgyűlésének
képviselője
12. Fejesné Schwarcz Mária Erzsébet mandátumvesztése, MNOÖ
Közgyűlésének képviselője

Területi és országos kisebbségi önkormányzati választások
2011. január 9-én
Az Országos Választási Bizottság a 662/2010. (XI.15.) OVB
határozatával 2011. január 9-ére tűzte ki a területi és országos
kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását.
További információk: www.valasztas.hu

Új regionális irodavezető Veszprémben
2010. november 1-jétől Wágenhoffer Kornélia a veszprémi
regionális iroda új vezetője.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Heilig Ferencnek, az eddigi
regionális iroda-vezetőnek áldásos tevékenységét és a
továbbiakban is sok sikert kívánunk munkájához a Magyarországi
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának
elnökeként.
A veszprémi regionális iroda elérhetőségei nem változtak.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Országgyűlési gyakornokok az MNOÖ Székházban és a
Magyarországi Németek Házában
2010. november 18-án Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke fogadta a
Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Bundestagjának elnöke közötti
megállapodás alapján Budapesten tartózkodó fiatal
gyakornokokat, akik egy három hónapos parlamenti gyakorlaton
vesznek részt.
A magyar Országgyűlés által szervezett program célja, hogy a
magyar politikai rendszer, a közjogi berendezkedés iránt
érdeklődő német fiatalok megismerkedhessenek a magyar
államszervezettel és különösen az Országgyűlés munkájával. A
fiatal szakemberek az Országgyűlés munkájának tanulmányozása
mellett megismerhetik a legfontosabb alkotmányos szervek
működését és bepillantást nyernek a helyi közigazgatásba is.
A program részét képezi a hazai kisebbségpolitika megismerése
is, mely alapján a fiatalok egy egész napos program keretében
betekintést kaptak a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának munkájába, illetve a Magyarországi Németek
Házában székelő szervezetek tevékenységébe.

Ifa-találkozó Szekszárdon és Budapesten
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint a
Magyarországi Német Színház és a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzat évek óta eredményesen
együttműködnek a stuttgarti székhelyű Nemzetközi Kulturális
Kapcsolatok Intézetével (ifa) a kulturális menedzsment területén.
A kapcsolatok szorosabbá tétele céljából Urban Beckmann, az
„Integráció és média” osztály vezetője 2010. november 23-24-én
megbeszélést folytatott a fogadó intézményekkel. Az ifa projekt
alapú támogatása keretében a szekszárdi Német Színházhoz,
illetve a budapesti Magyarországi Németek Házához minden
évben egy-egy kulturális menedzser érkezik. Munkájuk célja,
hogy szakmai segítséget nyújtsanak a kulturális menedzsment
területén, új projekteket dolgozzanak ki és erősítsék a határon
átnyúló együttműködést.
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Nagyszebeni továbbképzés a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok
Intézetének (ifa) szervezésében
November elején került sor Nagyszebenben a Magyarországon,
Romániában és Szerbiában tevékenykedő ifa-kultúrmenedzserek
és a fogadó intézmények képviselői továbbképzésére, amelyen
Magyarországról Erika Tempfli (HdU), Alexandra-Britta Varan
(DBU) és Pfiszterer Angelika (MNOÖ) vett részt.
Az őszi találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy jobban
megismertessék a kollegákat a tevékenységük helyszínével és
megbeszéljék a különböző munkafolyamatokat. Érdekesnek
bizonyult Tilo Krauße regionális koordinátor
projektmenedzsment oktatása, amely az általánosságok mellett
kitért a különböző fogadó intézményeknél folyó munka
sajátosságaira is. Ezen új ismereteket saját projektek kis
csoportokban történő kidolgozásánál használták fel.
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
Thüringiai továbbképzés a „Gyökerek és Szárnyak” témájában
2010. november
október
"Gyökerek és Szárnyak" címmel megjelent a magyarországi
németek nevelési, oktatási és közművelődési programja, amely
tartalmazza a német nemzetiségi óvodák, iskolák, főiskolák és
egyetemek ill. egyesületek számára a hosszú távú, jövőbeni
célokat.
2010. november 1-5. között Englenderné Hock Ibolya, az MNOÖ
oktatási bizottságának elnöke vezetésével a Thüringiai
Tanárképző, Tantervfejlesztő és Média Intézet meghívására és a
budapesti Goethe Intézet támogatásával egy oktatáspolitikai
szakmai csapat metodikai továbbképzésen vett részt, ezzel is
segítve a „gyökerek és szárnyak” szakmai megvalósulását illetve
a nemzetiségi oktatású iskolák evaluációját. Az együttműködés
következő lépéseként az intézet vezetősége 2011. tavaszán
látogatóba érkezik az MNOÖ-höz és a Koch Valéria
Iskolaközponthoz.

4. KULTÚRA
BlickPunkt 2010 - Képek versenye
Teltházas ünnepséggel zárult 2010. november 7-én a BlickPunkt Képek versenye a budapesti Műcsarnokban. A Magyarországi
Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) harmadik
alkalommal hirdette meg fotópályázatát, melynek témája ezúttal
is természetesen a német kisebbség volt.
A megmérettetés lehetőséget ad minden hobbi- vagy profi
fotósnak, hogy széles körben bemutassa alkotásait, illetve
lehetőséget ad a Zentrumnak, hogy fotóanyagot gyűjtsön a
német kisebbség múltjáról, jelenéről, ünnepeiről és
mindennapjairól. A versenyzők szeptember 20-tól a
www.blickpunt.hu oldalon regisztrálhattak és tölthették fel
képeiket három kategóriában: aktuális fotó, archív kép (1950

előtti, felújított képek), képeslap. Az alig másfél hónap alatt
óriási volt a forgalom az weboldalon, hiszen több, mint 1,2
milliószor töltötték le az oldalakat, 150.000-szer nézték meg a
képeket. A közönség több, mint 36.000 szavazatot adott le a 66
versenyző 243 képére, így kategóriánként 10 képet juttatva a
döntőbe. Mayer Éva (Barátság folyóirat főszerkesztője), Heinek
Ottó (Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
elnöke) és Matzon Ákos (képzőművész, Magyarországi Német
Írók és Művészek Szövetsége Képzőművészeti Szekciójának
elnöke) választotta ki végül a kategóriák győzteseit és
különdíjasait. Döntésüket az ünnepélyes díjátadón hozták
nyilvánosságra, melyre az egész országból érkeztek versenyzők
és érdeklődők. A döntőbe jutott képeket kiállították és
valamennyi nevezett alkotás egy filmmontázs formájában élő
zenei kísérettel került levetítésre. Ambach Mónika, a Zentrum
igazgatónője bemutatta a BlickPunkt 2011 naptárat, melyben 12
fotó szerepel és még 2 képeslap is tartozik hozzá, valamint
biztosította a jelenlevőket arról, hogy a nagy érdeklődésre való
tekintettel és a pozitív visszajelzések hatására 2011. őszén ismét
megrendezésre kerül a Képek versenye.
BlickPunkt 2011 - naptár megrendelhető az info@zentrum.hu email címen és a +36-1-373-0933-as telefonszámon.
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Forrás: www.zentrum.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. december 13. (hétfő), 18 óra
www.hdu.hu

„hit. szeretet. remény.”
Drámai kollázs Ödön von Horváth műveiből
a Magyarországi Német Színház (DBU) előadásában
a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu

www.zentrum.hu

