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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2012. 07. 07.
2012. 07. 07-én Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A Magyarországi Német Színház intendánsának megválasztása
2. A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatójának
megválasztása
3. A 2012/2013-as tanévben indítható óvodai csoportok,
osztályok, napközis csoportok és kollégiumi csoportok számának
meghatározása a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumban valamint a Koch Valéria Középiskola, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégiumban
4. A Magyarországi Német Színház Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
5. Döntés a Magyarországi Német Színház gazdálkodási
jogállásával kapcsolatosan
6. Határozat a Magyarországi Német Színház 2012/2013-as
színházi évad műsortervéről
7. Új tag megválasztása az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó
Bizottságába
8. A Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
törzstőkéjének leszállítása
9. Döntés a Corvinus TISZK Nonprofit Kft.-ben meglévő
önkormányzati üzletrész értékesítéséről, illetve a társaság
jogutód nélküli végelszámolással történő megszüntetéséről
10. Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztásról
11. Tájékoztató a Koch Valéria Iskolaközpont fejlesztésére elnyert
DDOP-pályázat állásáról
12. Tájékoztató a Magyarországi Német Színház
létszámcsökkentésének hatásáról az intézmény 2012. évi
költségvetésére
13. Egyebek

Az MNOÖ-intézmények igazgatói pályázatainak nyertesei
Az MNOÖ Közgyűlése 2012. július 7-ei ülésén döntött a
Magyarországi Német Színhaz és a Magyarországi Német
Pedagógiai Intézet igazgatói pályázatairól.
A Közgyűlés a Kulturális Bizottság ill. az Oktatási Bizottság
javaslatára a következő döntéseket hozta:

2012. június - július

Frank Ildikót, mint a Magyarországi Német Színház régi-új
igazgatóját további öt évre megerősítette posztján a közgyűlés.
A Magyarországi Német Pedagógiai Intézetet az elkövetkezendő
öt évben dr. Frank Gábor vezeti.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
A németországi Szász Tartományi Tudományos és Művészeti
Minisztérium delegációja az MNOÖ Hivatalában
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke 2012. július 4-én fogadta a
németországi Szász Tartományi Tudományos és Művészeti
Minisztérium munkatársait.
A delegáció tagjai, Thomas Früh helyettes államtitkár és
Stanislaw Brezan szorb megbízott, a magyarországi nemzetiségi
önkormányzati rendszer működésével kapcsolatos kérdésekben
tárgyalt Heinek Ottó elnök úrral. A tárgyalások során
tájékoztatást kaptak a magyarországi németség helyzetéről, az
aktuális nemzetiségi politika kérdéseiről és a magyarországi
német-szorb kapcsolatokról.

Bevezető szeminárium Stuttgartban az új ifa-kulturális
menedzserek számára
2012. július 16-17-én az MNOÖ hivatalvezetője, Schubert Olívia, a
fogadószervezet képviseletében részt vett a stuttgarti Nemzetközi
Kulturális Kapcsolatok Intézete (ifa) új kulturális menedzsereinek
bevezető szemináriumán.
Az MNOÖ minden évben pályázik a Nemzetközi Kulturális
Kapcsolatok Intézeténél egy kulturális menedzser fogadására, aki
munkájával támogatja a Magyarországi Németek Háza kulturális
tevékenységét. A 2012/13-as évre az új kulturális menedzser
júniusban lett kiválasztva.
A stuttgarti bevezető szeminárium keretében a különböző keleteurópai országokba menő új kulturális menedzserek bepillantást
nyerhettek a német kisebbségek aktuális problémáiba.
Ennek kapcsán július 16-án Schubert Olívia a német
Külügyminisztérium és más német kisebbségek részvételével
szervezett kerekasztal-beszélgetésen vett részt. Itt többek között
olyan témákat tárgyaltak meg, mint az identitás kérdése,
nyelvvesztés/visszaszerzés, a német kisebbség iskoláinak
helyzete, nyitás vagy elzárkózás, az ifjúság bevonása, a német
kisebbségek szerepe a civil társadalomban stb.
A nap végén a résztvevők számára lehetőség nyílt a német
kisebbségek „good practice“-projektjei megismerésére.

2012. június - július

Július 17-én a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete és a
német kisebbségek képviselői az intézet támogatási politikájának
megújításáról tárgyaltak.
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FUEV-delegáció az MNOÖ-nél
2012. június 11-12. között Magyarországra látogatott az Európai
Népcsoportok Föderális Uniójának delegációja. A FUEV elnöke,
Hans-Heinrich Hansen úr vezetésével a delegáció tagjai
megbeszéléseket folytattak többek között a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatával.
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke és Schubert Olívia, az MNOÖ
hivatalvezetője tájékoztatta a vendégeket a magyarországi
nemzetiségi politika aktuális helyzetéről, valamint
egyeztetéseket folytattak a további együttműködési
lehetőségekről.

Megjelent a döntési lista a nemzetiségi önkormányzatok
feladatalapú támogatásáról
2012.július 4-én jelent meg a kormany.hu honlapon a döntési
lista a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
feladatalapú támogatásáról.
A teljes lista megtalálható:
http://www.kormany.hu/download/1/3c/90000/2012%20%C3%
A9vi%20feladatalap%C3%BA%20t%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf

Európai parlamenti képviselő az MNOÖ Hivatalában
Bernd Posselt, az Európai Parlament tagja 2012. 06. 27-én
látogatást tett a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata Hivatalában. Posselt úr tapasztalt
kisebbségpolitikai szakértő, a magyarországi német nemzetiségi
politika barátja és támogatója.
A vendéget Schubert Olívia, az MNOÖ hivatalvezetője fogadta és
tájékoztatta a magyarországi nemzetiségi politika jelenlegi
helyzetéről. A megbeszélés során többek között költségvetési

kérdéseket, a nemzetiségi önkormányzati rendszer problémáit
és az EU támogatási pályázatokat vitattak meg.
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Német jogi gyakornokok látogatása az MNOÖ Hivatalában
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évek óta
sikeres együttműködést folytat a moveo-studienreise Kft-vel,
ennek keretében jogi gyakornokokat fogad a Német Szövetségi
Köztársaság egész területéről.
2012. június 5-én a berlini tartományi bíróságról látogatta meg
az MNOÖ hivatalát egy jogi gyakornokcsoport azzal a céllal,
hogy a magyarországi kisebbségpolitikáról, az MNOÖ
munkájáról és az új törvényekről kapjon tájékoztatást. A
csoportot az MNOÖ hivatalvezetője, Schubert Olívia fogadta.
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