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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati választások
eredményei
1994-től a törvényi szabályozás lehetővé teszi, hogy a
Magyarországon elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbség helyi,
megyei és országos kisebbségi önkormányzatokat alakíthasson.
A 2010. évi német kisebbségi választások eredményei a
következőképpen alakultak:

Jelöltek száma
Jelölő szervezetek száma
Települési
választások
Választói
névjegyzékek
Névjegyzékben
összesen

1998
1560
29

2002
2007
30

2006
2444
39

2010
2223
48

247

321

378

424

267

337

553

602

-

-

45 983

46 629

Részletes eredmények a www.valasztas.hu honlapon találhatók.

Prevenciós csomagok átadása az MNOÖ Hivatalában
2010. október 15-én hivatalos átadási ünnepség keretében Dr.
Józan-Jilling Mihály, az MNOÖ Szociális Bizottságának elnöke,
valamint Martina Litterst-Gabela, a német nagykövetség
képviseletében a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi
Belügyminisztériuma támogatásából finanszírozott kilenc
„prevenciós csomagot” és négy idősek otthona számára adott
defibrillátor készüléket nyújtott át helyi kisebbségi
önkormányzatoknak és idősek otthonának.
A prevenciós csomagok 5.100.000 Ft összértékben
defibrillátorokat, EKG-készülékeket, automatikus 24 órás
vérnyomásmérőket és laborkészülékeket tartalmaznak. A
műszerek az egészségi állapot javulását és a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelőzését szolgálják. A háziorvosok és a

2010. október

sürgősségi ellátást nyújtó szervek egy kidolgozott egészségügyi
megelőző program keretében használják a műszereket.
A támogatott települések: Szekszárd, Hőgyész, Tolna,
Budakalász, Babarc, Jánossomorja, Erzsébet, Palkonya,
Geresdlak.
A projekt 2003 óta fut, az elmúlt 7 évben 57 magyarországi
német települést támogattunk összesen 39 defibrillátor, 43 EKG,
47 vérnyomásmérő, 17 mérleg und 44 laboreszköz átadásával.
„Az idősek otthona ellátása defibrillátorral” nevű projekt 2010ben indult. Az intézmények defibrillátorral való ellátása, illetve a
személyzet kiképzése által az ottani intézmények felelősek a
defibrillátorok rendszeres használatáért.
2010-ben a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi
Belügyminisztériuma támogatásával az MNOÖ Szociális
Bizottsága különböző projektek keretében (idősek otthona
számítógépes ellátása, továbbképzés szociális területen,
kisbuszok ételszállításhoz, sürgősségi hívórendszerek, prevenciós
csomagok, mentőállomás eszközfejlesztése) 35 millió Ft. értékű
támogatást nyújtott.
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2. OKTATÁS
LdU Aktuell
Ellenőrzés a nemzetiségi iskolákban
2010. október
2011. március 1. és május 31. között a nemzetiségi iskolákban a
nyelv és irodalom ill. a népismeret oktatás ellenőrzésére kerül
sor. Ezzel kapcsolatban Englenderné Hock Ibolya, az MNOÖ
Oktatási Bizottság elnöke és dr. Frank Gábor, a Magyarországi
Német Pedagógiai Intézet igazgatója összeállítottak néhány
információt és javaslatot.
Az információk megtalálhatók:
http://www.ldu.hu/hu/docs/informacio_tavaszi_ellenorzes.pdf

3. KULTÚRA
LdU Aktuell
ZeiTräume – a VUdAK válogatás-album
2010. október
A nemrég megjelent „ZeiTräume. 15 Jahre VUdAK" című album
66 oldalon mutatja be a Magyarországi Német Írók és
Képzőművészek Szövetsége (VUdAK) tagjait párokba állítval.
A színes kötet központjában a tagok művei állnak, minden
szöveghez egy műalkotás társul, amely egyfelől a képzőművészet
és az irodalom közelségét, másfelől az írók és a képzőművészek
együttműködését hangsúlyozza. Az album megrendelhető:
Magyarországi Német Írók és Képzőművészek Szövetsége
(VUdAK)
1062 Budapest, Lendvay u. 22.
+36-1-302-68-77
vudak15@gmail.com, neueztg@hu.inter.net
www.vudak.hu
Ára: 1500 Ft (a postai kézbesítésnél a postaköltségeket is
felszámoljuk)

BlickPunkt 2010 – Díjátadó november 7-én 14 órakor a
Műcsarnokban
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a BlickPunkt Képek versenye. Mindazok, akik a magyarországi németség és a
szép fotók iránt érdeklődnek, gyönyörű képeket tekinthetnek
meg a Műcsarnokban e kisebbségről. A vendégeket a beküldött
243 képből álló filmmontázs kápráztatja el, miközben egy
zongorista a fotók zenei aláfestéséről gondoskodik.
A Képek versenyét a Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ (Zentrum) hívta életre, a megmérettetés
lehetőséget ad minden hobbi- vagy profi fotósnak, hogy
tudásáról bizonyságot adjon, illetve lehetőséget ad a
Zentrumnak, hogy fotóanyagot gyűjtsön a német kisebbség
múltjáról, jelenéről, ünnepeiről és mindennapjairól.
2010-ben 66 profi és amatőr fotós összesen 243 darab képpel
nevezett a versenyre. A zárórendezvényen az idei képek
nemcsak film formájában lesznek megtekinthetőek, hanem a
legjobbakat ki is állítják. Az egyes kategóriák (aktuális fényképek,
archív fotók, képeslap) nyertesei 101 eurót, illetve értékes
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ajándékokat vehetnek át. A Barátság folyóirat és a Neue Zeitung
különdíjakat oszt ki.
A délután a múzeum kávézójában ér véget.
A kiállításra és a díjátadóra a Műcsarnok mozitermében
(Budapest, Hősök tere) kerül sor.
A versenyről és a képekről további információ az interneten az
alábbi honlapon található: www.blickpunkt.hu
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