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1. HIVATALI HÍREK 

 
MNOÖ Közgyűlés – 2011.11.19. 
 
2011.11.19-én Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.  
 
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:  
1. MNOÖ 2012. évi költségvetési koncepciója 
2. MNOÖ 2011. évi költségvetésének 3. módosítása 
3. 2012. évi BMI koncepció 
4. Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, 
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet alapító okiratainak 
módosítása, valamint az MNOÖ Hivatala és intézményei 
Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítása 
5. A költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a 
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása 
6. Határozat a Tolna Megyei Önkormányzattal kötött társulás 
megszüntetéséről és a Magyarországi Német Színház fenntartói 
jogának átvételéről 
7. Határozat a Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról 
8. Határozat a Friedrich Schiller Gimnáziumban kétnyelvű 
általános iskola létesítéséről 
9. MNOÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a 
Koch Valéria Iskolaközpont DDOP pályázat kapcsán  
10. Tájékoztató a 2012. évi belső ellenőrzési tervről 
11. Tájékoztató a 2012. évi Gáláról  
12. Elnöki jutalom 
13. Tájékoztató a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat 
határozatáról a parlamenti képviselet ügyében 
14. Tájékoztató az MNOÖ észrevételeiről a nemzetiségi 
törvénytervezethez 
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK 
 
 
IfA-workshop az új kulturális menedzserek kiválasztásához 
Temesváron (Románia)  
 
A Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete 1995 óta küld 
kulturális menedzsereket, szerkesztőket és médiaszakembereket 
a közép-, kelet- és délkelet-európai német kisebbségek kulturális 
és médiaszervezeteihez.  
 
Magyarországon jelenleg két kulturális menedzser lát el 
feladatokat a Magyarországi Németek Házában Budapesten és a 
szekszárdi Magyarországi Német Színházban. A kiküldés egy évre 
szól, de lehetőség van egy további évvel történő 
meghosszabbításra. 
Az ifa eljárása alapján az elkövetkezendő évek kiküldetési 
helyeiről workshopok keretében dönt, amelyeken részt vesznek 
az érintett egyesületek és szervezetek. A workshopok keretében 
dolgozzák ki az ifa-val a fejlődési pontokat, amelyekben a 
kulturális menedzser segítséget nyújthat. Pfiszterer Angelika, az 
MNOÖ kulturális referense és Frank Ildikó, a szekszárdi német 
színház intendánsa 2011. november 9-11. között Temesváron 
vett részt azon a workshop-on, mely a fejlődési pontokat, a 
jogokat és kötelezettségeket állapította meg mindkét fél 
számára. 

 
 
 
 
Német joggyakornokok látogatása az MNOÖ Hivatalában 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évek óta jó 
kapcsolatokat ápol a Moveo-Studienreisen Kft-vel, amely 
joggyakornokok számára szervez rendszeresen tanulmányi 
utakat. 
 
2011.11.17-én idén már hatodik alkalommal látta vendégül az 
MNOÖ az érdeklődők egy csoportját (berlini tartományi bíróság), 
akikkel Magyarország kisebbségpolitikájáról és az MNOÖ 
munkájáról beszélgettek.  
A 20 joggyakornok élénk eszmecserét folytatott Heinek Ottóval, 
az MNOÖ elnökével többek között a népszámlálásról és a német 
kisebbséget érintő törvények módosításáról. Az aktuális politikai 
történések mellett nagy érdeklődést mutattak a magyarországi 
németség történelme és mindennapjai iránt is. 
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3. OKTATÁS 
 
A magyarországi német oktatásügy fejlesztési tervén dolgozók 
továbbképzése Türingiában 
 
Englenderné Hock Ibolya és Dr. Rainer Paul vezetésével október 
31. és november 4. között 10 pedagógus – a magyarországi 
németek nevelési, oktatási és közművelődési program 
kidolgozásában részt vevő csapat tagjai – vett részt egy 
továbbképzésen Türingiában, melyet a türingiai Tanárképző-, 
Tantervfejlesztő- és Médiaintézet és a budapesti Goethe Intézet 
szervezett.  
 
Az idei évi továbbképzés témája a „Thüringiai képzési modell – új 
tanulási kultúra a településeken” (nelecom) volt, amelynek 
keretein belül Saalfeld városa egy kísérleti projektben vesz részt. 
A városházán és a város különböző oktatási intézményeiben a 
résztvevők betekintést nyertek abba, hogyan tudják az oktatási 
intézmények és a városvezetés közösen a terveiket 
megvalósítani, ill. hogyan tudnak ebben a gyerekek és az ifjúság 
aktívan és felelősségteljesen részt venni. A magyarországi 
csoport tagjai arra is jó példákat láttak, hogyan lehet az egyes 
képzési fokok között az átmenetet biztosítani.   
A képzési hét egy kiértékeléssel fejeződött be, amelyen a csoport 
tagjai megbeszélték, hogyan tudják a türingiai tapasztalataikat a 
magyarországi németek lakta településeken megvalósítani. 
Terveik közt szerepel magyarországi német fiataloknak szóló 
ifjúsági moderátor képzések szervezése, és javasolják az MNOÖ 
Közgyűlésének egy ifjúsági bizottság létrehozását. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
2011. december 7. (szerda), 18 óra 

 

„60 év – 60 grafika” 

 

König Róbert kiállítás-megnyitója 

a Magyarországi Németek Házában 
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)  

www.hdu.hu 



4. KULTÚRA 
 
 
BlickPunkt 2011 díjátadó 
 
A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ idén 
negyedik alkalommal rendezte meg a BlickPunkt - Képek 
versenye című fotóversenyét. A fő- és különdíjak átadására 2011. 
november 12-én került sor a budapesti Műcsarnokban.  
  
A három kategóriában összesen 360 képet töltöttek fel a 
BlickPunkt rendszerébe a résztvevők. A verseny képeit több mind 
120 000-szer tekintették meg, 400 vendég összesen 30 726 
szavazatot adott le. 
 
A fődíjak nyerteseit a 30 legjobbra értékelt kép közül háromfős 
zsűri választotta ki, szintén a zsűri döntött arról, mely művek 
kerüljenek be a 2012-es BlickPunkt-naptárba. 
A zsűri tagjai Tám László fotóművész, Mayer Éva, a Barátság 
folyóirat főszerkesztője és Erika Tempfli, a Magyarországi 
Németek Háza ifa-kultúrmenedzsere voltak. A megjelent 
vendégeket Schubert Olívia, MNOÖ hivatalvezetője köszöntötte.  
A fődíjak és ezzel a 101 eurós jutalom nyertesei: 
Fotó kategória - Milbich Tamás, “Tisztaszoba” 
Archívkép kategória - Etsberger Mária, “Hol vannak a férfiak...” 
Képeslap kategória - Surman Csilla 
Különdíjak: 
Barátság folyóirat: Keresztúri Anna (“Éva”) és Müller Jánosné 
(“Lány koszorúban”)  
Neue Zeitung: Milbich Mária (“Szüleink tánca”)  
Deutscher Kalender: Veiland Gyula (“Tuba”), Bruckner Nándor 
(“Az üknagyszülők esküvői képe”), Fódi József (“Herendi zenekar 
1919-ből”) és Dávid Gabriella (“Jahn Barbara és Anna”) Tám 
László: Máté Réka (“Gyógyfűcsokor-szentelés Bonyhádon”) és 
Dávid Gabriella (“Jahn Barbara és Anna”) 
Zentrum-különdíj: Lehmann Mirjam Lilla (“Nem csak árnyék”) 
 
A rendezvény támogatói: a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata, a Barátság folyóirat, a Neue Zeitung, az Unser 
Bildschirm televízióműsor és a Treffpunkt am Vormittag 
rádióműsor. 
 
Az új, 2012. évi BlickPunkt naptárat a Zentrumnál (+36/1/-373-
0933, info@zentrum.hu, www.zentrum.hu) lehet megvenni 1600 
Ft+Áfa+postaköltség áron. 
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„Dunai sváb kultúra és történelem” vándorkiállítás 
Magyarországon  
 
A Magyarországi Német Tájházak Szakmai és Információs 
Központja és a nagynyárádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
együttműködésében 2011.11.13-án nyílt meg a „Dunai sváb 
kultúra és történelem” c. vándorkiállítás Nagynyárádon. 
Tartalmilag a vándorkiállítás az ulmi Dunai Sváb Központi 
Múzeum: Terek, Idők, Emberek c. állandó kiállításához igazodik.  
Az egyes elemek a következő témákkal foglalkoznak: az ulmi 
Dunai Sváb Központi Múzeum, a dunai svábok betelepülési régiói, 
migráció nyugatról keletre – a dunai svábok kivándorlása a 18. és 
19. században Délkelet-Európába, élet vidéken, élet a városban, 
szomszédok, nemzetiségek, menekülés, elüldözés, deportáció, új 
polgárok, élet a szocializmusban, Európa 1989 után.  
A kiállítást Nagynyárád polgármestere, Mintál Tibor és az MNOÖ 
hivatalvezetője, Schubert Olívia nyitották meg. 
A vándorkiállítás következő állomása Orosháza. 
 
 
 
 

A magyarországi német tánccsoportok országos fesztiválja 
Pilisvörösváron 
 
November 13-án a pilisvörösvári Művészetek Házában került 
megrendezésre a magyarországi német tánccsoportok VI. 
országos fesztiválja a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsa és a pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.  
 
A vendégeket többek között Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke és 
Gromon István polgármester köszöntötte. Összesen tíz 
tánccsoport lépett fel a fesztivál programjában. Az MNOÖ 
Országos Gáláján az elkövetkezendő három évben a következő 
csoportok lépnek fel: a solymári Siebenschritt tánccsoport 2012-
ben, a Német Nemzetiségi Tánccsoport Szár 2013-ban és a 
véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport 2014-ben. 
A táncfesztivált követő vasárnapon a Csolnoki Német Nemzetiségi 
Kórus ünnepelte 60. évfordulóját, amelyen Heinek Ottó, az MNOÖ 
elnöke is köszöntőt mondott. 
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Készítette: 

Pfiszterer Angelika,  

1026 Budapest, Júlia u. 9. 

 

 Tel: 0036-1-212-9151; 

Fax: 0036-1-212-9153  

Mail: 
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