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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
Népszámlálás 2011
Tisztelt Magyarországi Német Honfitársaink!
2011-ben népszámlálást tartanak az Európai Unió valamennyi
államában, így Magyarországon is.
A hazánkban október hónapban sorra kerülő népszámlálás során
ismét lehetőségünk lesz arra, hogy nyilatkozzunk nemzetiségi
hovatartozásunkról, anyanyelvünkről, valamint arról, milyen
nyelven beszélünk családunk, barátaink körében általában.
Bár a nemzetiségi, nyelvi kötődésekre vonatkozó kérdésekre
nem kötelező válaszolni, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata arra bíztat és kér mindenkit, akinek fontos a
németséghez való tartozása, hogy ezt a népszámlálás során vallja
meg!
A népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák oktatási
rendszerünk alakulását, óvodáink, iskoláink jövőjét, az általunk is
lakott települések fejlődését. Közvetlen hatással lesz a
nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek állami
támogatására, anyanyelvünk, kulturális hagyományaink
megőrzése érdekében végzett munkája elismerésére.
A magyarországi németség évszázadok óta gazdagítja közös
hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járult és járul hozzá
Magyarország fejlődéséhez. Anyanyelvünk, baráti, rokoni
kapcsolataink révén összekötő, közvetítő kapocs vagyunk hazánk
és a németül beszélők 100 milliós sokasága között. Joggal
lehetünk büszkék nyelvi és kulturális örökségünkre,
intézményeink, egyesületeink és önkormányzataink identitásunk
megőrzéséért végzett tevékenységére, anyaországi
kapcsolatainkra.
Egyenrangú magyar állampolgárokként és európaiakként
vállaljuk és valljuk meg emelt fővel a népszámlálás során is, hogy
magyarországi németek vagyunk!
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Heinek Ottó
elnök
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MNOÖ Közgyűlés – 2011.09.17.
LdU Aktuell
2011.09.17-én Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
2011. szeptember
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. MNOÖ 2011. évi első féléves beszámolója
2. MNOÖ 2011. évi költségvetésének 2. módosítása
3. Az MNOÖ Hivatala és költségvetési intézményei alapító
okiratainak módosítása
4. Az MNOÖ fenntartásában lévő intézmények éves szakmai
beszámolóinak elfogadása
5. Az új nemzetiségi törvény tervezetének Közgyűlés általi
véleményezése
6. A népszámlálás előkészületeivel kapcsolatos tapasztalatcsere
7. Beszámoló a német Szövetségi Közigazgatási Hivatal ellenőrző
körútjáról (2011. 09.05-09.)
8. Egyebek

2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Felavatták a városlődi Iglauer Park többfunkciós erdei iskola
épületét
Ünnepélyes keretek között, szeptember 3-án avatták fel a
Környezet és Energia Operatív Program keretében épült új,
többfunkciós erdei iskola épületét a városlődi Iglauer Park erdei
iskolában.
A tulajdonosok – Városlőd Önkormányzata és a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata – képviseletében Csekényi
István polgármester és Heinek Ottó elnök avatták fel az épületet.
Az ünnepi műsor keretében köszöntőt mondott Paulik Antal, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi
Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezető-helyettese és Krein
Péter, az Iglauer Park ügyvezetője.
A 300 négyzetméteres épületben foglalkoztató termek, erdei
iskolai eszköztárolók, kerékpárraktár létesült.
A nettó 900 milliós beruházásból nemcsak az építési munkálatok,
hanem a szálláshely erdei iskolai programja is teljesen
megvalósult.
A projekt fotóalbuma elérhető a:
http://projekt.iglauer.fotoalbum.hu alatt.

Lezárult a Szövetségi Közigazgatási Hivatal (BVA) ellenőrző
körútja
A Szövetségi Közigazgatási Hivatal minden évben ellenőrző
körutat bonyolít le a Szövetségi Belügyminisztérium (BMI) által
támogatott előző évi projektekkel kapcsolatban. Ebben az évben
szeptember 5-9. között került sor a körútra Heinek Ottó, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke
kíséretében.
A Szövetségi Közigazgatási Hivatal képviselője, Rudolf Schaden úr
az 5 nap alatt országszerte 24 támogatott projektet tekintett
meg. Az idei évi projektellenőrzés az orvosi eszközökkel
kapcsolatos projektekre, az ételszállító kisbuszokra, a városlődi
ifjúsági táborra és a Magyarországi Németek Házára
összpontosult.

2011. szeptember

Az ellenőrzés megállapította, hogy minden intézményben
hasznosan használták fel a szövetségi támogatást. A
támogatottak mindenütt köszönetüket fejezték ki a BMI/BVA
által megítélt támogatások kapcsán. Pénzügyi kihatású kifogást
az ellenőrzés semelyik támogatás esetében nem állapított meg.

Kompetenciahálózat ifjúsági önkéntesség támogatására
2011. szeptember 22-én került sor a Nemzetközi Kulturális
Kapcsolatok Intézete (ifa) kezdeményezésére egy előkészítő
megbeszélésre a kelet-közép európai német kisebbségek
képviselőinek részvételével, melynek témája egy
kompetenciahálózat kialakítása volt.
Az ifa az érintett szervezetekkel együtt egy német nyelvű
kompetenciahálózatot szeretne kiépíteni, melynek célja az
iskolán kívüli ifjúsági nevelés minőségének javítása, a
szervezetek szakmai tanácsadással való ellátása és az elhivatott
multiplikátorok munkájának támogatása lenne. A német
kisebbségek képviselői – köztük Koch Emil, a GJU elnöke és
Schubert Olívia, az MNOÖ hivatalvezetője – örömmel vették a
kezdeményezést és támogatásukról biztosították.

Berlini ifa-szeminárium kisebbségi sajtó és kisebbségi
szervezetek képviselői számára
2011. szeptember 21. és 24. között került Berlinben
megrendezésre a „Projektműhely web 2.0: stratégiák és
perspektívák a német kisebbség sajtóorgánumai és szervezetei
számára” című szeminárium.
A Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete (ifa) által
szervezett program a Német Szövetségi Belügyminisztérium
támogatásával valósult meg, amelyen 30 résztvevő volt jelen
Közép- és Délkelet-Európa valamint a FÁK 13 országából. A
projektműhely célja a német kisebbség láthatóságának növelése
valamint a célcsoportok jobb elérése és interaktív bevonásának
lehetőségei. A magyarországi németeket Grund Lajos
(Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ) és
Pfiszterer Angelika (MNOÖ) képviselte.
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2011. évi népszámlálási kampány
LdU Aktuell
2011-ben Magyarországon újra népszámlálás lesz, melyet a
Központi Statisztikai Hivatal október 1.-31. között bonyolít le.
Egy sikeres népszámlálásnak nem csak fontos politikai és
gazdasági, hanem kulturális és identitásbeli hatásai is lehetnek,
amelyek a nemzetiségeket is érintik.
Civilek és az Országos Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége
(OKÖSZ) fontosnak tartják, hogy a válaszok alapján az eddiginél
reálisabb kép alakuljon ki az itt élő nemzetiségekről, ezért közös
kampányt indítottak.
A Sokszínű Magyarország – Népszámlálás 2011 című kampány a
Magyarországon élő nemzetiségekről szól. Célja, hogy
tájékoztasson a népszámlálási kérdőívben szereplő,
nemzetiségeket érintő kérdésekről és ösztönözze a válaszadást.
További információk: www.sokszinumagyarorszag.hu
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
Megjelent a „Deutsch revital“ 7. száma
Egyéves szünet után ismét megjelent a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata és a Magyarországi Német Pedagógiai
Intézet gondozásában a „Deutsch revital“ pedagógiai folyóirat.
A 7. szám középpontjában a német nemzetiségi oktatás
pedagógiai innovációi állnak. A 10 cikk szerzői: Rainer Paul,
Holger Wendlandt, Lázri Judit és Stecklné Boldizsár Katalin, Anna
Reder, Ulrike Finn és Szauter Terézia, Ursula Mählis, Frey Mária,
Tóthné Lafferton Anna és Dr. Frank Gábor.
A „Deutsch revital“ aktuális számát a német nemzetiségi oktatási
intézmények ingyenesen átvehetik az illetékes regionális
irodában.
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
15 éves a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok
Országos Tanácsa
2011. szeptember 10-én ünnepelte a Magyarországi Német ÉnekZene- és Tánckarok Országos Tanácsa fennállásának 15.
évfordulóját Villányban egy nagyszabású fesztivál keretében. A
rendezvényen több mint 70 kultúrcsoport 1500 táncosa, zenésze
és énekese vett részt.
A Landesratot 1996-ban azzal a céllal alapították, hogy ápolja és
támogassa a magyarországi németek hagyományait, valamint
országos fellépési lehetőséget biztosítson a kultúrcsoportok
számára.
Az ünnepség a kultúrcsoportok felvonulásával kezdődött,
melynek végállomása a villányi polgármesteri hivatal előtti Fő tér
volt. Heilig Ferenc, a Landesrat elnöke vezetett végig a hivatalos
programon, amelyen többek között Heinek Ottó, az MNOÖ
elnöke is beszédet mondott.
Forrás: LandesratForum

PROGRAMAJÁNLÓ
2011. október 5. (szerda), 18 óra

„Migráció”
Prof. Dr. Nina Berend előadása
a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu
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5. PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
LdU Aktuell
2011. szeptember
Várjuk javaslataikat a “Magyarországi Németségért Arany
Dísztű” jelöltjeire
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1995.
decemberében alapította meg a magyarországi németség
legmagasabb kitüntetését, a “Magyarországi Németségért Arany
Dísztűt”.
A kitüntetést minden évben olyan magyarországi németek, más
magyar állampolgárok ill. külföldiek kaphatják meg, akik:
a magyarországi németség érdekében kiváló tevékenységet
folytattak,
Magyarországon vagy külföldön végzett tevékenységükkel
hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, az
itteni németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez,
illetve más módon segítették elő a német nemzetiség
fennmaradását.
Három kitüntetés kerül kiosztásra, amelyeket a Magyarországi
Német Önkormányzatok Napján, 2012. január 14-én adnak át.
A kitüntetés odaítélése:
Minden magyarországi német lakos javaslatot tehet a
kitüntetettek személyére.
A javaslatot a helyi kisebbségi önkormányzaton keresztül kell az
illetékes megye magyarországi német önkormányzatának
(Budapesten a Fővárosi Német Önkormányzatnak), illetve az
önkormányzatok megyei szövetségének benyújtani. A megyei
önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek rangsorolják a
javaslatokat, majd továbbítják a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata elnökének.
A vezetőség a részletes írásos indoklást tartalmazó javaslatát a
közgyűlés elé terjeszti.
A kitüntetést a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
közgyűlése ítéli oda.
Kérjük, javaslataikat 2011. október 28-ig küldjék el a regionális
irodákon keresztül a megyei önkormányzatokhoz illetve a megyei
önkormányzati szövetségekhez, hogy időben sor kerülhessen az
előkészületekre.
A javaslatot német nyelven kell benyújtani, és a következő
információkat kell tartalmaznia: a jelölt neve, életkora, születési
helye, lakhelye, foglalkozása, valamint a jelölt különleges érdemei,
továbbá a jelölő szervezet vagy magánszemély neve.

„Koch Valéria-díj“ 2012
LdU Aktuell
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási
Bizottsága javaslatokat vár a 2012-es Koch Valéria-díj
odaítélésére. A díj célja három, a középiskola utolsó két
évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák
jutalmazása kiemelkedő iskolai teljesítményükért és a
kisebbséghez kötődő tevékenységükért, illetve egy a
felsőoktatásban frissen végzett magyarországi német bachelorvagy mesterképzésben végző hallgató díjazása kiváló,
magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért, aki
tanulmányait 2011-ben fejezte be.
Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény
feladata, a felsőoktatási intézményben végzettek esetében azon
tanszéké, amelynek a diplomamunkát benyújtották. Több pályázó
esetében az MNOÖ arra kéri az intézményeket, hogy hozzanak
előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek között. A
díjak megosztására nincs lehetőség. Figyelembe kell venni, hogy
Koch Valéria-díjjal csak a magyarországi német kisebbség tagjait
tüntethetik ki.
A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:
- rövid életrajz (nem táblázatos formátumban!) a német
nemzetiségi területen kifejtett tevékenység leírásával
- lakóhely német kisebbségi önkormányzatának vagy egy
magyarországi német egyesület ajánlása
- friss diplomások esetében a szakdolgozat és annak konzulensi
értékelése
- középiskolások esetében a legutóbbi év végi bizonyítvány
másolata (feltétel a jó tanulmányi eredmény, kiemelkedő
teljesítmény német nyelv és irodalom és népismeret
tantárgyakban, példás magatartás és szorgalom), továbbá egy 23 A4-es oldalnyi terjedelmű esszé, “Mit jelent számomra
magyarországi németnek lenni” címmel
- pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
A javaslatokat német nyelven, 2011. október 15-ig az MNOÖ
Hivatalának (1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A
kiválasztáshoz tartozik a középiskolások esetében egy
elbeszélgetés is, melyre a jelölteket a beküldési határidőt
követően hívják meg.
A díjak átadására az MNOÖ 2012. évi Országos Gáláján, a
Magyarországi Német Önkormányzatok Napján Pécsett kerül sor.
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