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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2012.05.12.
2012.05.12-én Budapesten ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. Határozat az MNOÖ 2011.évi beszámolójáról
2. Határozat a Magyarországi Német Színház 2011.évi
beszámolójáról
3. MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása
4. MNOÖ közbeszerzési tervének módosítása
5. Határozat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok 2011.évi egyszerűsített éves beszámolójáról,
közhasznúsági jelentéséről
6. Tájékoztató az MNÁMK Intézményfenntartó és
Működtető Közalapítvány 2011.évi közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójáról
7. Tájékoztató és határozat a Magyarországi Német Színház
létszámgazdálkodásának átvilágításáról
8. Határozat a Koch Valéria Iskolaközpont óvodai
intézményegységének átszervezéséről
9. A Koch Valéria Iskolaközpont, a Friedrich Schiller
Gimnázium, a Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ, a Magyarországi Német Pedagógiai
Intézet és az MNOÖ Hivatala alapító okiratainak
módosítása
10. Az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
11. Határozat az MNOÖ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
12. Határozat az MNOÖ Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
13. Határozat a BMI támogatásokról
14. Beszámoló az MNOÖ és a Lenau Egyesület közötti
együttműködésről valamint a Baranyai Német Központról
15. Határozat az MNOÖ jelképeiről és azok használatáról
16. Tájékoztató a belső ellenőrzésről
17. Határozat a helyi beiskolázású oktatási intézmények
fenntartásának átvétele és felhatalmazás tárgyalások
megkezdésére az MNÁMK/Ungarndeutsches
Bildungszentrum fenntartásának átvételéről
18. A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatója, dr.
Frank Gábor munkaviszonya, illetve határozott idejű
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kinevezése megszüntetése közös megegyezéssel (zárt
ülés)
19. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói
állásának pályázati kiírása
20. Magyarországi Német Színház igazgatói állásának
pályázati kiírása
21. Határozat az elnök jutalmáról
22. Egyebek

Sikeres DDOP-pályázat a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont
fejlesztésére
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata sikeresen
pályázott a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül a
„Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch
Valéria Iskolaközpontban” című projekttel.
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke 2012. május 21-én írta alá a
hivatalosan a támogatási szerződést a VÁTI Kft székházában.
A projekt keretében a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont
infrastrukturális fejlesztése, tartalmi innováció, a szakmai
partnert is érintő eszközbeszerzés valósul meg. Az általános
iskola épületében 20 tanterem, 1 aula és 1 udvar felújítására
illetve bővítésére kerül sor.
A Dugonics utcai óvoda épületében 4 csoportszoba, 1
fejlesztőszoba, 1 tornaszoba és 1 udvar érintett a felújítás,
bővítés révén.
A fejlesztés eredményeként a Koch Valéria Iskolaközpontban a
korszerű módszerek alkalmazásához szükséges és a gazdaságos
fenntartást biztosító infrastrukturális feltételek és ezt kiegészítő
tárgyi és szakmai-tartalmi elemek kerülnek kialakításra. Az
óvodai férőhelyek száma 25 fővel fog nőni.
A projekt tervezett összköltségvetése 571.999.078 Ft, amelynek
90 %-a EU támogatás. A projekt megvalósítási időszaka 24
hónap.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
12. Baden-Württembergi – Magyar kormánybizottsági ülés
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke 2012.05.09.-én Heidelbergben
részt vett a baden-württembergi –magyar kormánybizottság
ülésén.
Az ülés keretében a résztvevők áttekintették az elmúlt két év
eredményeit és 6 nagy területen – belügy, kultúra és oktatás,
gazdaság, környezetvédelem, vidékfejlesztés és egészségügy –
dolgoztak ki terveket a további együttműködésre.
A magyar delegáció tagjaként Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke is
részt vett az ülésen, ahol főként a kulturális, oktatási,
tudományos és helyi önkormányzati témákban egyeztetett a
német féllel. Többek között olyan projektek kerültek napirendre,
mint a diákcserék, a tanárok és óvónők továbbképzése és
metodikai kérdések.

Az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának 57. éves
kongresszusa
Az európai nyelvi sokszínűség és a nyelvmegőrzés volt az Európai
Népcsoportok Föderális Uniójának (FUEV) 57. éves kongresszusa
központi témája, amelyre május 16-21. között az orosz
fővárosban, Moszkvában került sor.
Az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának 57. éves
kongresszusa az orosz fővárosban, Moszkvában került
megrendezésre, házigazda a Német Kultúra Nemzetközi
Szövetsége volt, amely az oroszországi német kisebbségek
ernyőszervezete. A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatát Dr. Brenner Koloman képviselte. A nemzeti és
autochton európai kisebbségek legnagyobb ernyőszervezetének
összesen 170 képviselője több fő témát tárgyalt meg a
találkozón, így pl. az oroszországi és a szovjet utódállamok
kisebbségei/nemzetiségei általános helyzetét. Itt főként a nyelvi
sokszínűség kérdését járták körül a résztvevők. Ezzel
kapcsolatban megvitatták az Európa Tanács és az Orosz
Föderáció között már évek óta folyó tárgyalásokat az Európai
Nyelvi Karta ratifikálásáról. Ezen túl a FUEV nekilátott a harmadik
alapjog – a nyelvi alapjog – kidolgozásának. A kongresszust a
delegáltak munkájának megkezdése előtt egy felolvasott
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üdvözletben köszöntötte az Orosz Föderáció újonnan
megválasztott elnöke, Vlagyimir Putyin.
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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. május 23-án a berlini és a wuppertali kamarai bíróságokról
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.

3. OKTATÁS
LdU Aktuell
A VIII. Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny országos
döntőjének eredményei
2012. május 18-án került megrendezésre a VIII. Német Nemzetiségi
Vers- és Prózamondó Verseny országos döntője. A helyszín idén is a
budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium volt, ahol 167 versenyző 9
kategóriában mérte össze tudását.
Ezúton is szeretnénk még egyszer gratulálni nemcsak a díjazottaknak,
hanem az összes versenyzőnek is, akik bejutottak az országos
döntőben. Köszönjük a pedagógusok, szülők és nagyszülők munkáját.
A kilenc kategória végeredménye megtalálható a
http://www.ldu.hu/hu/index_news_51.php oldalon.
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
„Svábok a Duna mentén” kiállítás megnyitása
2012.május 11-én került sor Ulmban a Dunamenti Sváb Központi
Múzeum szervezésében a „Svábok a Duna mentén” című kiállítás
ünnepi megnyitására. Az egybegyűlt hallgatóság előtt Heinek
Ottó, az MNOÖ elnöke a magyarországi németség nevében
mondott köszöntőt.
A kiállítás témája a németek 18. századi betelepítése
Magyarországra és annak következményei. A múzeum ezzel a
kiállítással egyszerre két jubileumot is ünnepel: egyrészt 300
évvel ezelőtt vándoroltak az első családok a Dunán
Magyarországra, másrészt Baden-Württemberg ebben az évben
ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
A kiállítás a múzeum és az MNOÖ sikeres együttműködésének
köszönhetően ősszel Pécsett is megtekinthető lesz.
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5. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
Magyarországi Német Színház igazgatói állásának kiírása
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Az MNOÖ Közgyűlése 2012. május 12-ei ülésén döntött a
Magyarországi Német Színház igazgatói állásának kiírásáról.
A pályázati kiírás megtalálható a
http://www.ldu.hu/hu/index_news_50.php valamint a

http://www.kormany.hu/hu/dok?type=409#!DocumentBrowse
oldalakon.
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