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1. HIVATALI HÍREK
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MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása
Az MNOÖ Közgyűlése 2009. november 28-i ülésén döntött a
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
valamint a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium igazgatói állásainak kiírásáról.
A kiírások az „Oktatási és Kulturális Közlöny“ 2010. évi 3.
számában jelentek meg.
A pályázati kiírás elolvasható
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=211457347916771265065209

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának
kiírása
Az MNOÖ Közgyűlése 2009. november 28.-i ülésén döntött a
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának
kiírásáról.
A kiírások az „Oktatási és Kulturális Közlöny“ 2010. évi 3.
számában jelent meg.
A pályázati kiírás elolvasható
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=44263313604071265065210

2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
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Költségvetési támogatás a kisebbségi lapok működtetésére
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány (MNEKK) 2010-ben 21 kisebbségi lap folyamatos
megjelentetésére nyújt költségvetési támogatást. Az MNEKK
Kuratóriuma 2010. január 21-ei ülésén döntött arról, hogy 269
millió forinttal támogatja a kisebbségek országos terjesztésű,
anyanyelvű írott médiája működtetését.
A költségvetési támogatás révén a magyarországi németek
hetente megjelenő 1 anyanyelvű újságja működtetését kívánják
biztosítani.
A továbbiakban költségvetési támogatásban részesül a
kisebbségekről magyar nyelven tájékoztató Barátság c. negyedévi
folyóirat megjelentetése.
A Közalapítvány Kuratóriuma az MNEKK budapesti székhelyén
megtartott ülésén döntött arról is, hogy a 2010. évi (közel 400
millió forintos) költségvetéséből 80 millió forintot különít el az
anyanyelvű kulturális és hitéleti programokra, valamint a
kisebbségek anyanyelvű népismereti gyermek és ifjúsági táborok
szervezésére. A célpályázatok meghirdetésére az MNEKK
Kuratóriumának 2010. február 4-ei ülésén kerülhet sor.

3. OKTATÁS
LdU Aktuell
Heves Ferenc, az MNOÖ oktatási referense nyugdíjba vonult
2010. február
Heves Ferenc, aki hosszú évekig volt az MNOÖ oktatási referense
2010. február 8-án nyugdíjba vonult.
Szeretnénk megköszönni Heves Ferencnek az oktatás területén
végzett áldásos tevékenységét. A továbbiakban is jó egészséget
kívánunk neki.
Április 1-jétől Sax Ibolya tölti be az oktatási referens posztját.
Amennyibe időközben kérdése lenne, forduljon az MNOÖ
Hivatalához (1/212-9151, ldu@ldu.datanet.hu).

4. KULTÚRA
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Volker Schwarz kiállítás a Magyarországi Németek Házában
2010. február
Február 4-én nyílt meg Volker Schwarz „Vidékek” c. kiállítása a
Magyarországi Németek Házában.
Formák és színek. Vonalak és felületek. Vizuális szempontból a
vidékek is ilyenek. Események, helyek, vidékek, emberek
emlékeket váltanak ki. Megélt dolgok újra felelevenednek.
Csendes sejtelmek a maradandó dolgokról. Vizuálisan és
emocionálisan. Elvonatkoztatott emlékek a történtekről jellemzik
– a művész szerint – leginkább Volker Schwarz legújabb munkáit.
A kiállítás megtekinthető a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.) március 20-ig hétfőn, pénteken,
szombaton és vasárnap 9-17 óráig, vagy egyeztetés szerint (06 20
938 6412 Beck Artúr).

5. PÁLYÁZATOK
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BMI - Pályázati kiírás magyarországi német ifjúsági táborok
támogatására
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.
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, melynek a
programból ki kell derülnie. A program tartalmazhatja a német
nyelvoktatás elemeit, de csak a teljes program 30 %-ig.
Kérjük, hogy a pályázathoz csatoljon egy tervezett programot, mely
igazolja a tábor magyarországi német jellegét. Kifejezetten nyelvi
táborokat nem támogathatunk!
Csak olyan táborokat tudunk támogatni, amelyek május 1.november 1. között kerülnek megrendezésre.
A Német Szövetségi Belügyminisztérium által nyújtott támogatás
csak résztámogatás lehet a pályázó szervezet által fizetett önerő,
illetve más támogatási források mellett.
További felvilágosítással regionális irodáink vezetői vagy az MNOÖ
Hivatalában Schubert Olívia (1-212-91-51) szolgálhatnak.
A pályázati adatlap letölthető
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=577909368938511264028410

2010. évi BMI pályázati kiírások
A Német Szövetségi Belügyminisztérium az idei évben is támogatja a
magyarországi németség ifjúsági, szociális és közösségerősítő
projektjeit. A kiírások részletei és a pályázati határidők a mellékelt
adatlapokon találhatók.
A támogatott projektek:
- Belső hívórendszer idősek otthona számára
- Defibrillátorok idősek otthona részére

2010. február

-

Étel kerekeken – kisbusz támogatása
Idősek otthona ellátása számítógéppel
Ifjúsági találkozóhelyek felszerelése
Kistérségek sürgősségi ellátásának támogatása
Orvosi megelőző csomagok
Találkozóhelyek felszerelése számítógéppel
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További felvilágosítással a regionális irodák vezetői vagy az
MNOÖ Hivatala (Schubert Olívia) szolgálnak.
A pályázati anyagok letölthetők
http://www.ldu.hu/hu/data.php?rid=9702212341505931264719609

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány 2010. évi pályázati kiírásai
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány megjelentette a 2010. évi támogatási pályázatait.
Középpontban az identitás, illetve az anyanyelv megőrzése és
ápolása áll.
Támogatott kategóriák:
Anyanyelvű kulturális és hitéleti programok
Anyanyelvű és népismereti gyermek- és ifjúsági táborok
A pályázatok beadási határideje: 2010. március 1.

Készítette:
Pfiszterer Angelika,

További információ: www.mnekk.hu
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