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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
2011. július
Sikeresen lezárt EU-projekt a városlődi Iglauer Parkban
A városlődi Iglauer Park Erdei Iskola, amely az MNOÖ és Városlőd
község közös fenntartásában van, 80 millió forintos támogatást
nyert a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében
benyújtott pályázatával.
A fejlesztés legjelentősebb beruházása egy többfunkciós erdei
iskolai épület építése csaknem 60 millió forint értékben,
amelyben többek között foglalkoztató termek, erdei iskolai
eszköztárolók, kerékpárraktár létesültek. Jelenleg az épület
eszközállományának feltöltése folyik, pl. mikroszkópok,
csillagászati és hagyományos távcsövek stb. beszerzése
folyamatban van.
Az épület ünnepélyes átadására augusztus végén kerül sor.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt fotóalbuma a következő linken érhető el:
http://projekt.iglauer.fotoalbum.hu

2. KULTÚRA
LdU Aktuell
A történelem sodrában – Új kiállítás a szentendrei Skanzenban

2011. július

2011. július 8-án nyílt meg a szentendrei Skanzen új állandó
kiállítása „A történelem sodrában” címmel, amely témája az
1940-es évek népességcseréje Dél-Magyarországon.
A dél-dunántúli tájegységben található hidasi ház hátsó részében
három helységet rendeztek be, amelyek az eseményeket mutatják
be a magyarországi németek, a székelyek és a felvidékiek
szemszögéből.
A kiállítást Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkára nyitotta meg.
A rendezvényen részt vett Pfiszterer Angelika, az MNOÖ kulturális
referense is.
További információk: www.skanzen.hu

Háromszoros jubileum Pesthidegkúton
Július közepén háromszoros jubileumról emlékeztek meg Budapest
II. kerületében: 300 éve telepedtek le itt németek, 275 éve áll fenn
az egyházközség és 65 éve volt a kitelepítés.
A hivatalos ünnepségen beszédet mondott Heinek Ottó, az MNOÖ
elnöke is. A rendezvénysorozat fontos eseménye volt a 40 német
nyelvű utcatábla felavatása, amelyek a régi utcanevekre
emlékeztetnek. Az utcatáblákat részben magánszemélyek
felajánlásaiból finanszírozták.
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