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MNOÖ Közgyűlés – 2010.02.13.
2010. 02.13-án Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. A Vagyonnyilatkozati, Mandátumvizsgáló és
Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója Bese Gergő
Péter és Vilmos István megbízólevelének felülvizsgálatáról
2. Bese Gergő Péter és Vilmos István eskütétele
3. A Vagyonnyilatkozati, Mandátumvizsgáló és
Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója az MNOÖ
képviselőinek vagyonnyilatkozatáról
4. Határozat Szeitz Mária asszony mandátumának
megszűnéséről
5. Határozat az MNOÖ 2010. évi költségvetéséről
6. Határozat a Baranyai Német Központról
7. Határozat az MNOÖ teljesítménytervéről
8. Határozat az elnök illetményéről, költségátalányáról és
jutalmáról
9. Határozat a közgyűlési döntési kompetenciájának az
MNOÖ oktatási bizottságára való átruházásáról
10. Tájékoztató a BMI-vel folytatott tervezési tárgyalásról
11. Tájékoztató az MNOÖ átmeneti gazdálkodásáról
12. Határozat az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető
Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentéséről
13. Határozat az MNOÖ Hivatala alapító okiratáról
14. Határozat az MNOÖ Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításáról
15. Határozat az MNOÖ képviseletéről Heinek Ottó
személyében a MEH Kisebbségi Költségvetési Bizottság
16. Egyebek

2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
A FUEV éves konferenciája májusban Szlovéniában kerül
megrendezésre
Az 55. FUEV konferencia május 12-15. között kerül
megrendezésre Szlovénia fővárosában, Ljubljanában. Danilo Türk
államfő már jelezte részvételét az európai autochton kisebbségek
legnagyobb találkozójára.
A konferenciát – melyen közel 30 európai ország 200 autochton
kisebbségének képviselői vesznek részt – a FUEV tagszervezetei,
a szlovéniai Gottschee-közösség és az Ausztria területén élő
karintiai szlovének készítik elő és rendezik meg. A védnökséget a
szlovéniai parlament elnöke, Pavel Gantar vállalta fel.
A konferencia fő témája az európai kisebbségek politikai
részvétele. Már a 2009. évi brüsszeli jubileumi konferencián is
megbeszélés tárgya volt a kisebbségek politikai részvételének
lehetősége, a FUEV-Karta ezen alapjogán Szlovéniában szeretne a
szervezet tovább dolgozni.
A konferencián a FUEV újraválasztja elnökségét, a résztvevők
pedig látogatást tesznek a Gottschee-közösségnél.

A Külföldi Kapcsolatok Intézete (ifa) továbbra is küld
kultúrmenedzsert a Magyarországi Németek Házába
A Külföldi Kapcsolatok Intézete (Institut für Auslandsbeziehungen,
ifa) újra kultúrmenedzsert küld a Magyarországi Németek
Házába.
Szeptember 1-jétől a Magyarországi Németek Házába új ifakultúrmenedzser érkezik, mert lejár a jelenlegi menedzser, Anne
Südmeyer megbízatása. Az új munkatárs kiválasztására május
elején, Stuttgartban kerül sor.
Az ifa-kultúrmenedzser feladatai közé tartozik a Magyarországi
Németek Háza programjainak szervezése és koordinálása.
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
Az MNOÖ oktatási bizottsága döntött a magyarországi német
ifjúsági táborok támogatására kiírt BMI pályázatokról
Az MNOÖ Közgyűlése 2010. február 13.-i ülésén döntött arról,
hogy a magyarországi német ifjúsági táborok támogatására kiírt
német szövetségi belügyminisztériumi (BMI) pályázatokkal
kapcsolatos döntési kompetenciát a 2010. évre az MNOÖ
oktatási bizottságára ruházza át.
Az oktatási bizottság 2010. február 25.-i ülésén feldolgozta a 60
beérkezett pályázatot és a bizottság ajánlásával a Német
Szövetségi Belügyminisztériumnak továbbította. A BMI várhatóan
áprilisban dönt a pályázatokról.
A Német Szövetségi Belügyminisztérium által támogatott nyári és
szabadidős táborok a magyarországi német fiatalok körét
célozzák meg. Előtérben áll az identitástudat és a közösségi
szellem erősítése, a magyarországi német hagyományok
megismerése.
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
Különdíjat kapott a Zentrum a 6. Nemzetiségi Filmszemlén
2010. március 4-én rendezték meg a Uránia Filmszínházban a 6.
Magyarországi Nemzetiségi Filmszemlét. A művek között
dokumentumfilmek, riportok, portréfilmek, valamint egy
rövidfilm egyaránt szerepeltek. A fődíjakon kívül három
különdíjat is kiosztottak. Az egyiket – a Román Kulturális Intézet
különdíját – a Zentrum vehette át.
A Filmszemlére közszolgálati televíziók nemzetiségi
szerkesztőségei, nemzetiségi témát feldolgozó szerkesztőségek, a
kereskedelmi televíziók nemzetiségi témákat megjelenítő alkotói,
helyi ill. városi televíziók, valamint független filmkészítők ill.
műhelyek pályázhattak. A beérkezett filmekből háromtagú zsűri
választotta ki azokat az alkotásokat, amelyeket az eseményen
bemutattak, ők választották ki a végső nyerteseket is. A bizottság
tagja volt Dr. Brindusa Armanca, a Budapesti Román Kulturális
Intézet igazgatónője és Born Ádám, az MTV vezető szerkesztője.
A zsűri elnöke Almási Tamás, a Színház- és Filmművészeti
Egyetem docense volt.
Az érdeklődők a filmeket ingyen tekinthették meg az Uránia
Filmszínházban. Az este folyamán a zsűri tagjai vitafórum
keretein belül mondták el véleményüket a beérkezett művekről,
az alkotók is feltehették kérdéseiket. Almási hangsúlyozta, hogy a
zsűri ítélete nem lehet teljesen objektív, hiszen egyes
szempontok, mint például a film témája vagy üzenete nagy
mértékben szubjektívvé teszik a döntéseket.
A bizottság tagjai elismerték a művek alkotóinak teljesítményét,
hiszen igen rövid idő alatt készítettek jó filmeket. Egyetértettek
továbbá abban is, hogy a televízióknak az “a kevesebb több”
elvet kellene követniük, azaz a minőséget kellene a mennyiség
elé helyezniük. A zsűri másik kritikája az volt, hogy a filmek olykor
túlságosan bennfentesek, a kívülálló nehezen érti meg azokat.
Az este folyamán a díjkiosztón adták át a három fődíjat illetve a
három különdíjat.
Az est díjazottai:
Fődíj: „A Nap és a Hold” Rendező: Dömötör Péter, szerkesztő:
Horváth Éva
2. díj: „Ábel Debrecenben” Rendező: Dömötör Péter, szerkesztő:
Szabó Jutka
3. díj: „Tatárszentgyörgytől Tatárszentgyörgyig” Rendező: Daróczi
János
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Az est különdíjasai:
A Román Kulturális Intézet különdíja: „Apró sváb dolgok”
Rendező: Kovács Attila Szerkesztő: Ambach Mónika
Kállai Ernő, kisebbségi ombudsman különdíja: „Janjevo a
szívekben” Rendező: Gugán Iván Szerkesztői különdíj: Antala
Zsuzsanna, a „Visszatérés” című filmért és eddigi pályafutásának
elismeréseként.
(Forrás: www.zentrum.hu)

Örökség-Kultúra: Bemutató a Magyarország Németek Országos
Önkormányzatánál
2010. február 26-án, pénteken harmadik alkalommal mutatták
be az Örökség-Kultúra Oktatási E-Könyv és Médiatárat a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
székházában. Ezúttal az országos kisebbségi önkormányzatok és
kulturális intézményeik vezetőségét invitálták meg a
prezentációra, de jelen voltak a nemzetiségi sajtó képviselői is.
Az “Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyv- és Médiatár a Sulinet
program keretében több tárgykörben digitalizálja az oktatás
számára fontos szakirodalmakat ill. teszi ezeket oldalán
hozzáférhetővé. E munka nagy jelentőségű része a magyarországi
kisebbségekkel foglalkozó szakirodalom feldolgozása.
Az oldalt Barna Gábor, a projekt vezetője mutatta be. Beszéde
elején kiemelte, hogy már az Európa Tanács is megfogalmazta, a
kulturális örökséget közelebb kell hozni az emberekhez különösen a fiatalokhoz -, ehhez pedig az internet a legjobb
eszköz. Ahogy az elektronikus könyvekhez a technológia
fejlődésével egyre egyszerűbb hozzáférni, már a 40-es, 50-es
generáció is kezd nyitni az új eszközök felé.
Az oldal tartalma szabadon hozzáférhető. A projektben
résztvevők véleménye szerint, ha egy kiadvány közpénzből
készül, annak közkinccsé kell válnia, bárki használhatja azokat,
feltéve, ha a szerzői adatokat megfelelően feltünteti. Ezeknek a
kiadványoknak az interneten a helyük.
Barna véleménye szerint a kisebbségek esetében különösen
fontos ez a fajta megjelenés, mert a népesség zöme szinte
semmilyen tudással nem bír a kisebbségekről. Különösen az
oktatási intézményeknek van szüksége a folyamatosan elérhető
segédanyagokra. Fontos, hogy legyen lehetőség a kisebbségi
nyelvek elsajátítására is. A Médiatár többek között multimédiás
anyagok és folyóiratok mintaszámainak közzétételével igyekszik
közelebb hozni a kisebbségeket a többségi társadalomhoz.
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Barna Gábor említést tett Magyarország 2011-es uniós
elnökségéről is, melynek alkalmából az Örökség-Kultúra
multimédiás anyagot készített a magyar történelemről és
kultúráról, melyet a Médiatár teljes anyagával együtt eljuttatták
az Unió más tagországainak.
Az előadást követő vita során felmerült a digitalizálás költsége is.
Ezt - amennyiben pályázati forrás nem áll rendelkezésre - a
dokumentumokat rendelkezésre bocsátó kisebbségi
önkormányzat állja. A résztvevők arra a véleményre jutottak,
hogy egy országos vagy helyi önkormányzatnak fel kell ismernie a
projekt fontosságát, és áldozni is kell rá. Szóba került annak
kérdése is, ki dönti el, mi kerüljön az oldalra. Barna Gábor szerint
ez a felajánló szervezetek feladata. A lektorálás kapcsán,
elmondta, hogy pillanatnyilag nincs kapacitás a digitalizálás utáni
lektorálásra, ám mivel már megjelent könyvekről van szó, ez nem
súlyos hiányosság.
Barna Gábor ismertetője után Hegedűs Roland, a Médiatár
munkatársa számolt be az érintett önkormányzatok
aktivizálásának nehézségeiről illetve a projekt 2009. évi
számosítható eredményeiről.
(Forrás: www.zentrum.hu)
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5. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
Megjelentek a Miniszterelnöki Hivatal 2010. évi
kisebbségpolitikai támogatási felhívásai
A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős
Szakállamtitkársága közzétette a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségeket érintő 2010. évi költségvetési
támogatásokra vonatkozó felhívásait.
A „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzatra
pályázati és pályázati rendszeren kívüli konstrukció keretében
igényelhető támogatás.
Pályázatok esetén a Szakállamtitkárság támogatni kívánja 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
megtartását.
A pályázat megvalósításának határideje: 2010. január 1-jétől
december 31-ig.
A pályázat beadási határideje:
első pályázati forduló: 2010. március 19.
második pályázati forduló: 2010. szeptember 15.
A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok http://www.nemzetpolitika.gov.hu/id-1277megjelentek_miniszterelnoki_hivatal.html alatt érhetők el.
Pályázati rendszeren kívüli támogatás keretében a
Szakállamtitkárság az alábbi tevékenységekre vonatkozó
kérelmeket támogatja:
1. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális
autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése
céljából a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által
önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított saját, vagy
részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktatásinevelési és tudományos intézmények fejlesztése;
2. a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján
működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban
megfogalmazott, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
állami feladatok ellátásért felelős államigazgatási szerv feladatés hatáskörébe tartozó, illetve általa ellátott feladatok, valamint
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a feladatellátásból fakadó koordinációs tevékenység
megvalósításának támogatása.
A projektek megvalósításának határideje: 2010. január 1-jétől
2010. december 31-ig.
A támogatási kérelem beadási határideje:
Az 1. szerinti támogatási cél estében: 2010. március 15.
A 2. szerinti támogatási cél estében: a keret kimerüléséig
folyamatos.
A felhívás és a felhívás benyújtásához szükséges dokumentumok
a http://www.nemzetpolitika.gov.hu/id-1277megjelentek_miniszterelnoki_hivatal.html alatt érhetők el.

Kulturális asszisztens ösztöndíj a Magyarországi Német Fiatalok
Közösségénél
A Külföldi Kapcsolatok Intézete (Institut für Auslandsbeziehungen
e.V., ifa) a Magyarországi Német Fiatalok Közösségével (GJU)
közösen pályázatot hirdet 2010. április 1. és 2011. április 1.
közötti időszakra nkulturális asszisztens ösztöndíjra.
A kulturális asszisztens ösztöndíjas a Magyarországi Német
Fiatalok Közösségével (GJU) dolgozik együtt Budapesten, a
Magyarországi Németek Házában. Kulturális és ifjúsági projektek
megtervezésében, megszervezésében és levezetésében vesz
részt. Ezen projektek kifejezetten (magyarországi) német
vonatkozásúak.
Tevékenységi területeihez tartozik a sajtómunka valamint a
hálózatépítés más kulturális és oktatási szervezetekkel.
Elvárások:
- lezárt felsőfokú képzés
- erős kötődés a magyarországi németséghez
- kiváló német nyelvtudás, alapfokú angol
nyelvtudás
- kulturális- és projektmenedzsmentben való
jártasság
- civil szervezetek munkájában való jártasság
- kisebbségek, különösen a magyarországi
németség iránti érdeklődés
- önálló munkavégzés és kreativitás
- rugalmas időbeosztás, hetente kb. 35 óra
- számítógépes ismeretek, különösen MS Office
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Juttatások:
-

bruttó 550 Euro havi ösztöndíj 2010. április 1. és
2011. április 1. között
továbbképzések (projektmenedzsment, pályázás,
sajtómunka)
saját projektötletek megvalósításának anyagi
támogatása
tartalmi és szervezési támogatás a GJU által

További információ: GJU-iroda Budapest, Tel.: (06-1) 269-10 84,
(+36) 70/310-2982 buro@gju.hu, www.gju.hu
A pályázat benyújtási határideje: 2010. március 26.
A pályázathoz csatolandó: önéletrajz (német és magyar nyelven),
motivációs levél (német és magyar nyelven), bizonyítványok
másolata és fénykép.
A pályázatokat a következő címre juttassák el:
Magyarországi Németek Háza, Fogarasi Sarolta, GJU-iroda, 1062
Budapest, Lendvay u. 22.

Magyarországi Németek Országos Borversenye 2010
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a
mecseknádasdi Borászegyesület minden érdeklődőt szívesen vár
a Magyarországi Németek Országos Borversenyére. Hivatásos és
hobbiborászok jelentkezését egyaránt várjuk a versenyre.
A bormintákat 2010. március 29-én és 30-án (hétfő és kedd) 1419 óra között lehet leadni Mecseknádasdon a Civil Szervezetek
Házában (Mecseknádasd, Rákóczi u. 68.). Egy borász több
bormintával is részt vehet a megmérettetésen.
A jelentkezési díj: 600,-Ft/darab. Mindegyik mintából két üveggel
kell leadni. A bormintákat postai úton is megküldhetik a
következő címre:
Polgármesteri Hivatal
Mecseknádasd
Felszabadulás u. 2/1.
7695
A sok különdíj mellett kiosztásra kerül a magyarországi németek
“Legjobb fehér-, rozé- és vörösbora” cím is. Az ünnepélyes
átadásra 2010. április 10-én, 18.00 órakor kerül sor a
mecseknádasdi tornacsarnokban. Az ezt követő bálon a Stefans-
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Kapelle gondoskodik a jó hangulatról. A bál alatt
vacsorafogyasztásra is lehetőség nyílik 1800,-Ft/fő összegben,
amelyet a szervezőknél kell megrendelni.
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Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9,

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

PROGRAMAJÁNLÓ
2010. március 25. (csütörtök), 18 óra

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

Josef Bartl: Életmű
Kiállításmegnyitó
a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu
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