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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2010.09.18.
2010. 09. 18-án Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
1. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2010. évi
I. féléves beszámolója
2. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2010. évi
költségvetési előirányzatának 2. számú módosítása
3. Elnök felhatalmazása a Koch Valéria Iskolaközpont DDOP3.1.2.A/2F pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Elnök felhatalmazása a Baranyai Német Közösségi Ház kiviteli
terveinek elkészíttetésére
5. Tájékoztató a Deutsches Haus Kft. és a Barbe Kft. közötti
bérleti jogviszonyból eredő problémák megoldásáról
6. Az MNOÖ által fenntartott intézményekben a maximális
osztály- és kollégiumi csoportlétszám túllépésének
engedélyezése
7. Az MNOÖ által fenntartott intézmények nevelési, illetve
pedagógiai programja és minőségirányítási programja
jóváhagyása tárgyban hatáskör átruházása az MNOÖ Oktatási
bizottságára
8. Tapasztalatcsere a 2010. évi kisebbségi önkormányzati
választásokkal kapcsolatban
9. Határozat az elnök jutalmáról
10. Egyebek
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Új ifa-kultúrmenedzser a Magyarországi Németek Házában és a
Magyarországi Német Színházban
2010. szeptember 1-jétől Erika Tempfli (Magyarországi Németek
Háza, HdU Budapest) és Alexandra-Britta Varan (Magyarországi
Német Színház, DBU Szekszárd) vette át a Külkapcsolatok
Intézete (Institut für Auslandsbeziehungen) által delegált
kultúrmenedzser teendőit.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Anne Südmeyernek (HdU) és
Julianne Jungnak (DBU), az eddigi kultúrmenedzsereknek a
munkájukat. A továbbiakban is jó egészséget és sok sikert
kívánunk nekik.

A FUEV-hez tartozó német kisebbségek 20. éves ülése
Uljanovszkban (Oroszország)
2010. szeptember 5. és 8. között rendezték meg Uljanovszkban
(Oroszország) az Európai Kisebbségek Föderális Uniójának (FUEV)
Német Kisebbségek Munkacsoportjának (AGDM) 20. éves ülését.
Az AGDM egy 1991-ben Budapesten alapított informális
munkacsoport, amely egyesíti mindazon szervezeteket, amelyek
tagjai a FUEV-nek és magukat a német kisebbség szervezeteinek
tekintik.
Az ülést dr. Brenner Koloman (a FUEV-AGDM elnöke) nyitotta
meg, majd Alekszander Suravszkij (az Orosz Föderáció Regionális
Fejlesztési Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának
vezetője) részletes bevezető beszéde következett. Köszöntőt
mondott még dr. Christoph Bergner (parlamenti államtitkár, a
Német Szövetségi Kormány kitelepülési kérdésekért és nemzeti
kisebbségekért felelős megbízottja), a vendéglátók nevében Olga
Martens (a FUEV elnökhelyettese és a Német Kultúra
Nemzetközi Szövetségének elnökhelyettese) és Szafin Ramisz
(Uljanovszk kormányzójának tanácsadója).
Az éves ülésen két nagy témakört érintettek: a politikai
participáció mint a FUEV-Karta alapjoga, valamint a német
kisebbségek közös webportáljának továbbfejlesztése
(www.agdm.fuen.org).
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
„Gyökerek és Szárnyak“ - megjelent a magyarországi németek
nevelési, oktatási és közművelődési programja
„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.
A kiadvány 7 pontban foglalja össze a MNOÖ nevelési, oktatási és
közművelődési céljait:
1.
A nevelés, az oktatás és a közművelődés minden
életszakaszban elsőbbséget élvez.
2.
A német nyelv és kultúra a magyarországi német identitás
fenntartásának és megerősödésének alapvető és
elengedhetetlen feltétele.
3.
A különböző intézmények és szervezetek hálózata minden
területen széleskörű képzési, oktatási és közművelődési
kínálatot biztosít.
4.
A magyarországi német oktatásügy és közművelődés
hatékonyságához meggyőző koncepciókra, megfelelő működési
feltételekre, autonóm fenntartókra és kompetens
közreműködőkre van szükség.
5.
A magyarországi német nevelési, oktatási és
közművelődési intézményekben folyó munka professzionális
színvonalát minőségbiztosítási eljárások garantálják.
6.
A nevelési, oktatási és közművelődési munka átfogó célja
a kommunikációra és együttműködésre való készség, az
öntudat és tolerancia, az önállóság és felelősségérzet
kialakítása.
7.
Gyorsan változó és többnyelvű világunkban a közvetített
nyelvi és tárgyi ismeretek, a módszerek és kompetenciák a
sikeres fellépés alapját képezik.
A fenti célok alapján a közeljövőben a négy terület (óvoda, iskola,
felsőoktatás, egyesületek) szakértői a konkrét feladatokat
dolgozzák ki.
A nevelési, oktatási és közművelődési programot az
elkövetkezendő hónapokban egy továbbképzés keretein belül
mutatjuk majd be a pedagógusoknak és a kisebbségi
önkormányzatok képviselőinek.
A nevelési, oktatási és közművelődési program elérhető:
http://www.ldu.hu/files/nadb_news_data/gyokerek_es_szarnya
k.pdf
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
A Magyarországi Német Írók és Képzőművészek Szövetségének
kiállítása az ulmi Duna-menti Svábok Központi Múzeumában
2010. szeptember 23-én nyílik a Magyarországi Német Írók és
Képzőművészek Szövetségének (VUdAK) kiállítása „ZeiTräume”
címmel az ulmi Duna-menti Svábok Központi Múzeumában
(DZM). A kiállítás 2011. január 9-ig tekinthető meg.
A kiállítás az 1992-ben alakult VUdAK 25 képzőművészének
valamint 21 írójának munkájával ismerteti meg a látogatókat. A
kiállítás-megnyitón mutatják be a VUdAK új katalógusát is,
amelyben a képzőművészek és az írók párosával szerepelnek. A
katalógus megvásárolható a Neue Zeitung szerkesztőségében.
A kiállítás egy részét 2011-ben Baden-Württemberg brüsszeli
képviseletén is bemutatják.
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5. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
Várjuk javaslataikat a „Magyarországi Németségért Arany
Dísztű” jelöltjeire
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1995.
decemberében alapította meg a magyarországi németség
legmagasabb kitüntetését, a “Magyarországi Németségért Arany
Dísztűt”.
A kitüntetést minden évben olyan magyarországi németek, más
magyar állampolgárok ill. külföldiek kaphatják meg, akik:
a magyarországi németség érdekében kiváló tevékenységet
folytattak,
Magyarországon vagy külföldön végzett tevékenységükkel
hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, az
itteni németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez,
illetve más módon segítették elő a német nemzetiség
fennmaradását.
Három kitüntetés kerül kiosztásra, amelyeket a Magyarországi
Német Önkormányzatok Napján, 2011. január 8-án adnak át.
A kitüntetés odaítélése:
Minden magyarországi német lakos javaslatot tehet a
kitüntetettek személyére.
A javaslatot a helyi kisebbségi önkormányzaton keresztül kell az
illetékes megye magyarországi német önkormányzatának
(Budapesten a Fővárosi Német Önkormányzatnak), illetve az
önkormányzatok megyei szövetségének benyújtani. A megyei
önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek rangsorolják a
javaslatokat, majd továbbítják a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata elnökének.
A vezetőség a részletes írásos indoklást tartalmazó javaslatát a
közgyűlés elé terjeszti.
A kitüntetést a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata közgyűlése ítéli oda.
Kérjük, javaslataikat 2010. október 15-ig küldjék el a regionális
irodákon keresztül a megyei önkormányzatokhoz illetve a megyei
önkormányzati szövetségekhez, hogy időben sor kerülhessen az
előkészületekre.
A javaslatot német nyelven kell benyújtani, és a következő
információkat kell tartalmaznia: a jelölt neve, életkora, születési
helye, lakhelye, foglalkozása, valamint a jelölt különleges
érdemei, továbbá a jelölő szervezet vagy magánszemély neve.
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Szeptember 20-án indul a BlickPunkt 2010 - Képek versenye!
LdU Aktuell
Az interneten zajló versenyt, mely idén harmadik alkalommal
kerül megrendezésre, a Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ szervezi. A BlickPunkt-on bárki részt vehet,
aki szívesen megmutatna három saját készítésű fényképet,
képeslapot és/vagy felújított archív fotót. A nevezés feltétele,
hogy a kép a magyarországi német kisebbséggel legyen
kapcsolatos.
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Nevezés és képek feltöltése: 2010. szeptember 20. - október 9.
között a www.blickpunkt.hu honlapon.
Pontozás: 2010. október 9-24.
Díjátadó: 2010. november 7.
Díjak: kategóriánként 101 euró és további meglepetések!
További információk www.blickpunkt.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. október 12. (kedd), 18 óra

„Egy lány a szovjet lágerben –
Wiezner Katalin hányattatásai (1944-46)”
Lerch Gabriella könyvbemutatója
a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu

www.hdu.hu

www.zentrum.hu

