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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2012.02.18.
2012.02. 18-án Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A Mandátumvizsgáló, Vagyonnyilatkozati és
Összeférhetetlenségi Bizottság beszámolója a
vagyonnyilatkozatok beérkezéséről
2. Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
3. MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása
4. Határozat az MNOÖ 2012. évi költségvetéséről
5. Határozat az MNOÖ 2012. évi munkatervéről
6. A Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága elnökének és
tagjának megválasztása
7. Határozat az MNOÖ 2012. évi közbeszerzési tervéről
8. Határozat a Közbeszerzési Döntőbizottság megbízásáról a
budapesti Magyarországi Németek Házában lévő étterem
bérletére kiírt pályázat elbírálása ügyében
9. Határozat a Közgyűlés döntési kompetenciájának átadásáról
az MNOÖ Oktatási Bizottsága számára a BMI ifjúsági táborok
pályázat kapcsán
10.
A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központja Intézményfenntartó é s Működtető Közalapítvány
alapító okiratának módosítása
11.
Az MNOÖ 42./2010 (04.16.) sz. határozatának módosítása
az MNOÖ Hivatala és intézményei vagyonnyilatkozat tételi
kötelességéről
12.
Határozat az MNOÖ oktatási intézményeiben az
intézményi étkezési térítési díjakról
13.
Beszámoló a BMI-vel folytatott éves tervezési
megbeszélésről
14.
Beszámoló az MNOÖ bizottságai 2011. évi munkájáról
15.
Beszámoló a Magyarországi Német Színház
fenntartásának átvételéről
16.
Beszámoló a kétnyelvű általános iskolai oktatás
bevezetéséről Pilisvörösváron
17. Határozat az elnök jutalmáról
18. Egyebek
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Prevenciós csomagok átadása
LdU Aktuell
2012. február 18-án 14 órakor hivatalos átadási ünnepség
keretében Dr. Józan-Jilling Mihály, az MNOÖ Szociális
Bizottságának elnöke, valamint Martina Litterst-Gabela, a német
nagykövetség képviselője a Német Szövetségi Köztársaság
Szövetségi Belügyminisztériuma támogatásából finanszírozott
nyolc „prevenciós csomagot” és három idősek otthona számára
defibrillátor készüléket nyújtott át helyi kisebbségi
önkormányzatoknak és idősek otthonának.
E csomagok 5.000.000 Ft összértékben defibrillátorokat, EKGkészülékeket, érdopplert és laborkészülékeket tartalmaznak. A
műszerek az egészségi állapot javulását és a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelőzését szolgálják. A háziorvosok és a
sürgősségi ellátást nyújtó szervek egy kidolgozott egészségügyi
megelőző program keretében használják a műszereket.
A támogatott települések: Himesháza, Erdősmecske, Úrkút,
Bácsalmás, Szajk, Budakeszi, Pápa und Ganna.
A projekt 2003 óta fut, az elmúlt 8 évben 65 magyarországi német
települést támogattunk összesen 45 defibrillátor, 48 EKG, 47
vérnyomásmérő, 17 mérleg, 5 érdoppler és 48 laboreszköz
átadásával.
„Az idősek otthona ellátása defibrillátorral” projekt 2010-ben
indult útjára. Az intézmények defibrillátorral való ellátása, illetve a
személyzet kiképzése által az ottani intézmények felelősek a
defibrillátorok rendszeres használatáért. 2010 és 2011-ben 6
intézményén részesült támogatásban 4.000.000 Ft összértékben.
A 2011. évi támogatott települések: Kaposszekcső, Tolna, Isztimér.
2011-ben a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi
Belügyminisztériuma támogatásával az MNOÖ Szociális Bizottsága
különböző projektek keretében (idősek otthona számítógépes
ellátása, kisbuszok ételszállításhoz, prevenciós csomagok,
defibrillátorok idősek otthonai számára) 33 millió Ft értékű
támogatást nyújtott.

Kisbusz átadása Tolnán
2012.02.15-én Tolna városában ünnepélyes keretek között
átadtak egy a Német Szövetségi Belügyminisztérium „Étel
kerekeken” projektje keretében támogatott kisbuszt.
A rendezvényen részt vett Heinek Ottó, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata elnöke is.
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Az „Étel kerekeken” projekt a Német Szövetségi
Belügyminisztérium közösségerősítő projektjei közé tartozik,
mely már 2001 óta fut. Az elmúlt évek során 35 magyarországi
német település részesült kisbusz támogatásban.
A busz az adott település vagy kistérség „étel kerekeken”
szolgáltatását hívatott ellátni, vagyis elsősorban az
ebédkiszállítást az idős emberek számára. Ezen kívül a buszt
további szociális célokra is használhatják (pl. idős emberek
szállítása orvoshoz, utazások stb.). A továbbiakban – amennyiben
a busz a szociális ellátáson kívüli kapacitással rendelkezik – más
közösségerősítő célokra is használható.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Német nagykövet látogatása a Magyarországi Németek Házában
2012. február 25-én a Német Szövetségi Köztársaság budapesti
nagykövete, Dr. Matei I. Hoffmann, a nagykövetség munkatársai,
Raymond Dequin és Martina Litterst-Gabela Munoz kíséretében
látogatást tett a Magyarországi Németek Házában.
A delegációt az MNOÖ képviseletében Schubert Olívia
hivatalvezető és Pfiszterer Angelika kulturális referens fogadták,
akik Beck Artúr, a Deutsches Haus Kft ügyvezetője és Schuth
János, a Neue Zeitung főszerkesztője kíséretében bemutatták a
ház történetét, a házban folyó kulturális programokat. A
delegációnak alkalma nyílt a házban székelő német civil
szervezetek vezetőivel való találkozásra és az általuk végzett
munka megismerésére. Így találkoztak a Jakob Bleyer Közösség, a
Magyarországi Német Tánccsoportok, Kórusok és Zenekarok
Országos Tanácsa, a Magyarországi Német Iskolaegyletek
Szövetsége, a Magyarországi Német Kulturális és Információs
Központ és a Neue Zeitung képviselőivel, valamint meglátogatták
a házban található Magyarországi Németek Könyvtárát.
A látogatást követő munkaebéd keretében az említett civil
szervezetek és az MNOÖ képviselői eszmecserét folytattak a
nagykövetségi delegáció tagjaival a magyarországi
kisebbségpolitikáról és a finanszírozási lehetőségekről.

KIM közlemény a települési és a területi kisebbségi
önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott 2012.
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 214 689 forint,
2. területi kisebbségi önkormányzat esetén évi 429 378 forint.
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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. január 19-én az aacheni 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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3. KULTÚRA
LdU Aktuell
Országos Gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján
Idén tizenhatodik alkalommal került sor a Magyarországi Német
Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben január második
szombatján, az első ízben 1994 decemberében választott
kisebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján
ünnepelünk. A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata (MNOÖ) ebből az alkalomból 2012. január 14-én
a pécsi Kodály Központban gálaműsort rendezett. A rendezvény
védnöke Dr. Matei I. Hoffman, a Németországi Szövetségi
Köztársaság budapesti nagykövete volt, ünnepi beszédet
mondott Klaus Riedel, a Németországi Szövetségi Köztársaság
követe.
A gálaműsor keretében adták át a magyarországi németség
legmagasabb kitüntetését három a német nemzetiségért
kiemelkedően sokat tett személyiségnek. Az idei év
kitüntetettjei: Dr. Albert Vendel, Dr. Erb Mária és Hambuch Géza.
Kilencedik alkalommal került sor a Valeria Koch Díj átadására,
melyet magyarországi német középiskolások kaphatnak meg
kiemelkedő iskolai teljesítményük és nemzetiségi területen
végzett munkájuk alapján, és egy friss diplomás német
nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkájáért. A díjat a
gálán Kiss Balázs (Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk), Peller Brigitta
(Friedrich Schiller Gimnázium, Pilisvörösvár), Tósoki Dániel
(Lovassy László Gimnázium, Veszprém) illetve Miskei Réka (ELTE)
vehették át.
A gálaműsorban felléptek a kulturális fesztiválokon elismerést
szerzett együtteseink: az Intermelody Kórus (Szederkény), a
Németh-Gallusz Duó (Nagymányok), a Schaumarer Musikanten
fúvószenekar (Solymár), a Palotabozsok-Mohács-Somberek
Ifjúsági Fúvószenekar, a Siebenschritt tánccsoport (Solymár), a
mohácsi „Talpacskák” gyermek-tánccsoport, a pécsi Harmonika
Trió, a Czehmann-Quartett (Mecseknádasd) valamint Frank
Ildikó, a Magyarországi Német Színház művésze, Müller Anna
(Pécs), Heil Henrik (Pécs), Ritzl Henriette (Somberek), Lichtmesz
Magdolna (Palotabozsok) és Bede Szilvia (Máza) diákok.
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4. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
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Magyarországi Németek Országos Borversenye 2012
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 2012. március 20-én és 21-án (kedd és szerda) 1419 óra között lehet leadni Mecseknádasdon a Mesterségek
Házában (Mecseknádasd, Rákóczi u. 1.). Egy termelő több
bormintával is részt vehet a megmérettetésen.
A jelentkezési díj: 700,-Ft/tétel, leadás tételenként két
üvegpalack.
A sok különdíj mellett kiosztásra kerül a „Magyarországi Németek
legjobb fehér, rozé és vörösbora” cím is. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre 2012. március 31-én, 18.00 órakor kerül sor
a mecseknádasdi sportcsarnokban. Az ezt követő vacsorán és
bálon a Platin zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A vacsora
1600,-Ft/fő áron a szervezőknél megrendelhető.

Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9,
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ldu@ldu.datanet.hu
www.ldu.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
2012. március 7. (szerda), 18 óra
www.hdu.hu

„Magyarországi német borászok, magyarországi német borok”
Előadás és borkóstoló Frittmann Jánossal
a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.)
www.hdu.hu
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