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Kisebbségpolitikai vezetők továbbképzése és MNOÖ Közgyűlés
Pécsett – 2011.06.24-26.
Az utolsó júniusi hétvégén tartotta a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata a minden évben megrendezésre kerülő
kisebbségpolitikai vezetők továbbképzését a Német Szövetségi
Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumának
társfinanszírozásában. A továbbképzés keretében került sor az
MNOÖ közgyűlési ülésére is.
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke pénteki köszöntőjével vette
kezdetét a továbbképzés, melyet egy tapasztalatcsere követett a
Wekerle Sándor Alapkezelő egy képviselőjével. Kovács Zoltán, az
alapkezelő munkatársa tájékoztatta a résztvevőket a pályázati
rendszerről és a kisebbségpolitikai tevékenységet végző
szervezetek és intézmények számára kiírt pályázatokkal
kapcsolatos tapasztalatokról. Az új pályázati rendszer, a
módosított pályázási és döntési kritériumok miatt főként a
gyakori hibákat beszélték meg a résztvevők, illetve megoldási
javaslatokat tettek a jövőre nézve.
A rendezvény második napján került sor az MNOÖ
Közgyűlésének kihelyezett ülésére. Az ülés befejeztével délután
folytatott a továbbképzés programja. Már hagyománnyá vált,
hogy a közgyűlési tagok ilyenkor ellátogatnak egy közeli,
magyarországi németek által lakott településre, ahol helyben is
tapasztalatot szerezhetnek az ott élők helyzetéről és új
kapcsolatokat alakíthatnak ki. Idén Somberekre látogattak el,
ahol először a Hagyományok Házát, majd a német tájházat
tekintették meg. A kirándulás legszebb része a sváb lakodalmas
előadásán való részvétel volt.
A továbbképzés utolsó napján a sok új közgyűlési tagra való
tekintettel bemutatkozott az MNOÖ Hivatala és mesélt az ott
folyó munkáról. Ezt követően a Központi Statisztikai Hivatal
elnökhelyettese, Dr. Németh Zsolt tartott egy nagyon érdekes
előadást a 2011. évi népszámlálásról. Elnökhelyettes úr beszélt a
népszámlálás lebonyolításáról és a kisebbségi hovatartozással
kapcsolatos várható kérdésekről.

MNOÖ Közgyűlés – 2011.06.25.
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2011.06.25-én Pécsett ülésezett az MNOÖ kihelyezett közgyűlése.
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A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása
MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
Információ és határozat kétnyelvű általános iskola létesítéséről a
Friedrich Schiller Gimnáziumban
Határozat az 2011/2012-es tanévben indítható osztályok és
kollégiumi csoportok számáról a Friedrich Schiller Gimnáziumban
és a Koch Valéria Iskolaközpontban
Közoktatási megállapodás módosítása az MNOÖ és a Nemzeti
Erőfejlesztési Minisztérium között
Tag delegálása a Corvinus TISZK Nonprofit Kft felügyelő
bizottságába
Beszámoló a Corvinus TISZK Nonprofit Kft belső ellenőrzéséről
Felhívás elfogadása a 2011. évi népszámláláshoz
A 2010. évi MNOÖ szakmai beszámoló elfogadása
Az MNOÖ oktatási bizottságának beszámolója a magyarországi
német iskolacsoportok baden-württembergi utazásának
támogatása ügyében (Baden-Württemberg Tartomány Dunamenti
Svábok Kulturális Alapítványának kiírása)
Egyebek
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Eszmecsere a magyar és a német diplomácia képviselőivel
Június hónapban több külképviselet képviselője is látogatást tett
Heinek Ottó úrnál, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata elnökénél. A találkozók célja a bemutatkozás és a
tapasztalatcsere volt, különös tekintettel a kisebbségpolitikára.
Heinek Ottó úr érdekes és sikeres eszmecserét folytatott a
Magyar Külügyminisztériumból Dr. Karsai Katalin asszonnyal, aki
szeptembertől a berlini magyar nagykövetségen képviseli hazánk
érdekeit, valamint Klaus Riedel követ úrral, aki a magyarországi
német nagykövetségen folytatja munkáját. Mindkét találkozó
megmutatta, hogy a beszélgetőpartnerek jó ismeretekkel
rendelkeznek a magyarországi németek helyzetével kapcsolatban
és támogatásukról biztosították a magyarországi németség
munkáját.

Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEV) 56.
kongresszusa Eisenstadtban
A FUEV 56. kongresszusa 2011. június 1-4. között az ausztriai
Eisenstadtban került megrendezésre a burgenlandi horvátok
szervezésében. A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatát Dr. Brenner Koloman, az MNOÖ közgyűlésének
tagja, a FUEV német kisebbségek munkacsoportjának elnöke
képviselte.
A kongresszus középpontjában a romák helyzete állt.
Előadásokkal, beszélgetésekkel és egy munkacsoportban vitatták
meg a romák mint autochton kisebbség helyzetét Európában.
Ennek következményeként fogadták el az „Eisenstadti
nyilatkozatot”, amely konkrét cselekvési javaslatként fordul
mindegyik nemzeti kormány és európai döntéshozó felé.
További információk: www.fuev.org
Forrás: Neue Zeitung

Szorb delegáció magyarországi látogatása
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Három hónappal ezelőtt Németországban megalakult „A szorb
kisebbség képviseletéért“ nevű csoport Nebelschützben azzal a
céllal, hogy a szorboknak is legyen demokratikusan megválasztott
érdekképviseletük.
A szorb egy nyugatszláv nép a Lausitzban: Szászországban a
felsőszorbok, Brandenburgban az alsószorbok/vendek élnek. A
mintegy 60.000 szorbot jelenleg a „Domowina“ nevű
ernyőszervezet képviseli.
A nemrég megalakult csoport 5 tagja június 28-án és 29-én
tartózkodott Magyarországon Dr. Martin Walde vezetésével, aki a
Bautzeni Szorb Intézet tudományos munkatársa. A látogatásuk
célja, hogy a kisebbségi önkormányzatiság „magyar modelljéről“
tájékozódjanak. Itt tartózkodásuk alatt találkoztak Pilisvörösvár
polgármesterével és a német nemzetiségi önkormányzat tagjaival.
Ezen kívül lehetőségük volt a város kulturális életébe is
bepillantani, különböző nemzetiségi egyesületek tagjaival
beszélgetni. A rövid látogatás programjában szerepelt a város
egyik német nemzetiségi óvodájának és a Schiller Gimnáziumnak
a megtekintése, melynek során a delegáció tagjai bepillantást
nyertek a nemzetiségi intézmények életébe. Végül a vendégek
találkoztak Heinek Ottóval, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának elnökével, az MNOÖ Hivatalában, amelyen
részt vett Michael Harig, Bautzen járás elöljárója.
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Német gyermekdalok és gyermekjátékok fesztiválja
Június 9-én került hetedik alkalommal megrendezésre a „Német
gyermekdalok és gyermekjátékok fesztiválja“, melynek szervezője
ezúttal a pilisszentiváni óvoda volt.
A fesztivált, amelyen a régió német nemzetiségi óvodáiból több
mint 12 csoport mutatta be, hogyan ápolják az óvodában a
nemzetiségi hagyományokat, Láng Mária, a Német Óvoda és
Iskolaegyesület alelnöke és a fesztivál kezdeményezője nyitotta
meg. A gyerekek mondókákat és dalokat adtak elő különböző
helyi nyelvjárásokban vagy irodalmi német nyelven – néhány
vidám játékkal és tánclépéssel kiegészítve. Egy csoport pedig
mesével készült. A jelenlévő óvó néniknek jó lehetőséget kínált a
délelőtt a tapasztalatcseréhez és biztosan sok új ötletet kaptak
munkájukhoz. A fesztivál végén a stafétát a kismarosi óvoda
vette át, akik a jövő évi fesztivál szervezői lesznek.
A fesztiválon részt vett Sax Ibolya, az MNOÖ oktatási referense
is.
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„Vendégségben a múzeumban“ – Rendezvénysorozat a tatai
Német Nemzetiségi Múzeumban
Március 25-én volt a „Vendégségben a múzeumban” nevű projekt
ünnepélyes megnyitója, amelyet a Német Kisebbségi
Önkormányzat Tarján és a tatai Német Nemzetiségi Múzeum
szervezett.
A múzeum épületének földszintjén egy parasztházat rendeztek be
Tarjánból származó használati tárgyakkal és bútorokkal, ahol
egész évben különböző rendezvényekre kerül sor.
A rendezvénysorozatot a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata is támogatja.
További információk: www.kunymuzeum.hu
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