LdU Aktuell

2011. február

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

1. HIVATALI HÍREK
-

MNOÖ Közgyűlés - 2011.02.12.

2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
-

A Magyarországi Német Fiatalok Közösségének új
székhelye

-

KIM közlemény a települési és a területi
kisebbségi önkormányzatoknak a központi
költségvetésből nyújtott 2011. évi általános
működési támogatás összegéről

-

Berlini ifa-szeminárium kisebbségi sajtó és
kisebbségi szervezetek képviselői számára

3. OKTATÁS
-

Országos konferencia a magyarországi német
oktatásügyről

-

Megjelent a „Kerettanterv” és a
„Kompetenciamodell” a német nyelvoktatáshoz a
magyarországi kétnyelvű német nemzetiségi
iskoláknak

-

A nemzetiségi oktatás szakemberei tovább
dolgoznak a MNOÖ nevelési, oktatási és
művelődési programján

4. KULTÚRA
-

VUdAK-kiállítások Brüsszelben és Esslingenben

5. PÁLYÁZATOK
-

2011. évi BMI pályázati kiírások

-

Magyarországi Németek Országos Borversenye
2011

LdU Aktuell
2011. február

1. HIVATALI HÍREK
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MNOÖ Közgyűlés - 2011.02.12.
2011. február 12-én Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A Közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatokról
2. Tájékoztató az átmeneti gazdálkodásról
3. A 2011. évi MNOÖ költségvetés elfogadása
4. Az oktatási, a kulturális, a közbeszerzési és a szociális bizottság
tagjainak megválasztása
5. Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanács új
közgyűlési képviselőinek megválasztása
6. Az MNOÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7. Határozat az elnök béréről és juttatásairól
8. Határozat a 2011. évi közbeszerzési tervről
9. Tájékoztató a Német Szövetségi Belügyminisztériummal
folytatott tervezési megbeszélésről
10. Határozat az MNOÖ Közgyűlése 2011. évi munkatervéről
11. Egyebek

2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
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A Magyarországi Német Fiatalok Közösségének új székhelye
A Magyarországi Német Fiatalok Közössége (MNFK) 2011.
február 1-jével Pécsre helyezte át székhelyét.
Az MNFK új székhelye a pécsi Koch Valéria Kollégium 108-as
szobája. A programjaikat azonban továbbra is országos szinten, a
fővárosi lakást is minél jobban kihasználva fogják szervezni.
Az MNFK új elérhetőségei:
7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.
Új telefonszám: + 36-20/298-7918
E-mail: buro@gju.hu

KIM közlemény a települési és a területi kisebbségi
önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott 2011.
évi általános működési támogatás összegéről
A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből,
valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010.
(XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
alapján az általános működési támogatás éves összege
1. települési kisebbségi önkormányzat esetén évi 209 539 forint,
2. területi kisebbségi önkormányzat esetén évi 419 078 forint.

Berlini ifa-szeminárium kisebbségi sajtó és kisebbségi
szervezetek képviselői számára
2011. február 2. és 5. között került Berlinben megrendezésre az
„Új médiumok – perspektívák és stratégiák a német kisebbség
sajtóorgánumai és szervezetei számára”.
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A Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete (ifa) által szervezett
szemináriumon a német kisebbség sajtóorgánumainak és
szervezeteinek tagjai vettek részt Lengyelországból,
Csehországból, Magyarországról, Romániából, Oroszországból és
Kazahsztánból. A magyarországi németeket Erdei Krisztián (MR4,
FunkForum) és Pfiszterer Angelika (MNOÖ) képviselte. A
szemináriumon a következő témákkal foglalkoztak: a kisebbségi
sajtóorgánumok és kisebbségi szervezetek internetes
megjelenésének javítása, valamint a láthatóság növelésének
lehetőségei online-újságírás segítségével.
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3. OKTATÁS
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Országos konferencia a magyarországi német oktatásügyről
A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet 2011. február 11-én
egész napos konferenciát szervezett a budapesti Német
Nemzetiségi Gimnáziumban, melyen számos pedagógus vett részt
az ország minden területéről. A konferencia főbb témái a
következők voltak: a nemzetiségi oktatás helyzete az új oktatási
politika tükrében, információk a továbbképzési lehetőségekről a
felsőfokú intézményekben és az egyes oktatási intézmények
nevelési, oktatási és közművelődési programjának bemutatása.
Kraszlán István, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának
főosztályvezetője és Marekné Dr. Pintér Aranka, az Oktatási
Hivatal elnökhelyettese a kormány oktatáspolitikai koncepciójáról
− különös tekintettel a nemzetiségi oktatásra − és a nemzetiségi
iskolák ellenőrzéséről beszéltek.
Dr. Müller Márta, az ELTE Germanisztikai Intézetének
tudományos munkatársa, Dr. Manz Adelheid, a bajai Pedagógiai
Főiskola tanszékvezetője és Dr. Frank Gábor, a Magyarországi
Német Pedagógiai Intézet igazgatója a szakemberek
továbbképzési lehetőségeiről számoltak be.
Englenderné Hock Ibolya, az MNOÖ Oktatási Bizottságának elnöke
előadásában a magyarországi németek nevelési, oktatási és
közművelődési programja és annak gyakorlati felhasználása állt.
Rainer Paul, a Goethe Intézet munkatársa a kompetenciamodellt
ismertette.
Az egyes képzési szakaszokról Manzné Dr. Jäger Mónika (óvoda),
Stecklné Boldizsár Katalin (általános iskola) és Manz Alfréd
(gimnázium) tartottak rövid előadást.
A konferencia végén a budapesti Goethe Intézet és a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, illetve a
Goethe Intézet és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
együttműködési megállapodást kötöttek.

Megjelent a „Kerettanterv” és a „Kompetenciamodell” a német
nyelvoktatáshoz a magyarországi kétnyelvű német nemzetiségi
iskoláknak
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2011. februárjában a MNOÖ gondozásában megjelent a
„Kerettanterv” és a „Kompetenciamodell” a német
nyelvoktatáshoz a magyarországi kétnyelvű német nemzetiségi
iskoláknak.
A kerettanterv és a kompetenciamodell a magyarországi német
oktatásügy komplex leírása, amely részét képezi a MNOÖ
nevelési, oktatási és művelődési programjának, a „Magyarországi
német oktatásügy fejlesztése” elnevezésű akciótervnek és a
nemzetiségi iskolák oktatási- és nevelési céljának. A kerettanterv
és a kompetenciamodell a következő területekre terjed ki:
Nyelvi kompetencia
Országismereti kompetencia
Nyelvészeti kompetencia
Módszertani kompetencia
A kiadvány a MNOÖ hivatalában szerezhető be és hamarosan
elérhető lesz a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
(www.udpi.hu) és az MNOÖ (www.ldu.hu) honlapján is.

A nemzetiségi oktatás szakemberei tovább dolgoznak a MNOÖ
nevelési, oktatási és művelődési programján
2011. február 17-én találkoztak a nemzetiségi oktatás
szakemberei, hogy a magyarországi németek nevelési, oktatási és
közművelődési programja, a „Gyökerek és Szárnyak” alapján
akciótervet állítson össze konkrét oktatási célokkal.
Egy másik, német tanítókból és tanárokból álló szakmai csoport is
ezen a napon kezdte meg a nyelvoktató nemzetiségi iskolák
számára kidolgozni a kerettantervet és a kompetenciamodellt.
Az óvodai terület szakemberei március 7-én üléseznek először.
Részletes kidolgozásra várnak még a felsőoktatásra és az
egyesületekre vonatkozó hosszú távú célok és fejlődési
lehetőségek.

4. KULTÚRA
LdU Aktuell
VUdAK-kiállítások Brüsszelben és Esslingenben
Az ulmi Duna-menti Svábok Központi Múzeumában ősszel és
télen megtartott „ZeiTräume” című kiállítás darabjaiból látható
válogatás Brüsszelben és Esslingenben.
Február 10-én nyílt meg Baden-Württemberg tartomány
brüsszeli képviseletének épületében a Magyarországi Német Írók
és Képzőművészek Szövetségének (VUdAK) kiállítása.
Az ulmi kiállítás másik része február 25. és április 2. között lesz
látható az esslingeni KünstlerGilde galériájában (Hafenmarkt 2,
Esslingen).
Forrás: Neue Zeitung
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5. PÁLYÁZATOK
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2011. évi BMI pályázati kiírások
A Német Szövetségi Belügyminisztérium az idei évben is
támogatja a magyarországi németség ifjúsági, szociális és
közösségerősítő projektjeit.
A következő projektekre lehet pályázni:
- Orvosi megelőző csomagok
- Defibrillátor idősek otthona számára
- Étel kerekeken - kisbusz támogatása
- Belső hívórendszer idősek otthona számára
- Ifjúsági találkozóhelyek felszerelése
- Ifjúsági táborok támogatása
- Idősek otthona ellátása számítógéppel
- Találkozóhelyek felszerelése számítógéppel
A teljes pályázatot két példányban német nyelven 2011. február
28-ai beérkezéssel kell eljuttatni az illetékes regionális irodához
vagy az MNOÖ Hivatalába (1537 Budapest, Pf. 348).
További információk: http://www.ldu.hu/hu/index_news_20.php

Magyarországi Németek Országos Borversenye 2011
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a
Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete szeretettel vár
minden érdeklődőt a Magyarországi Németek Országos
Borversenyére. Kis- és nagytermelők jelentkezését egyaránt
várják.
A bormintákat 2011. március 29-én és 30-án (kedd és szerda) 1419 óra között lehet leadni Mecseknádasdon a Civil Szervezetek
Házában (Mecseknádasd, Rákóczi u. 68.). Egy termelő több
bormintával is részt vehet a megmérettetésen.

A jelentkezési díj: 600,-Ft/tétel, leadás tételenként két
üvegpalack. A bormintákat postai úton is megküldhetik a
következő címre március 30-ai beérkezéssel:
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Polgármesteri Hivatal
Mecseknádasd
Felszabadulás u. 2/1.
7695
A sok különdíj mellett kiosztásra kerül a „Magyarországi Németek
legjobb fehér, rozé és vörösbora” cím is. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre 2010. április 9-én, 18.00 órakor kerül sor a
mecseknádasdi sportcsarnokban. Az ezt követő vacsorán és bálon
a Czehmann zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A vacsora
1500,-Ft/fő áron a szervezőknél megrendelhető.

Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9.

PROGRAMAJÁNLÓ
2011. március 10. (csütörtök), 18 óra

„Youth for Understanding (YFU) Hungary –
Fiatalok a Megértésért Magyarországi Egyesülete”
A diákcsereprogramot Szommer Gabriella mutatja be
a Magyarországi Németek Házában

Tel: 0036-1-212-9151;
Fax: 0036-1-212-9153
Mail:
ldu@ldu.datanet.hu
www.ldu.hu

www.hdu.hu

(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu
www.zentrum.hu

