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1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
Nemzetiségi önkormányzatok megszűnése: Nagyvázsony és
Budapest XII. kerület
2012 szeptemberében két helyi nemzetiségi önkormányzat
jelentette be megszűnését. A nemzetiségi törvény alapján a
következő helyi nemzetiségi önkormányzati választásokig a
megszűnt önkormányzatok vagyonát az országos nemzetiségi
önkormányzat kezeli.
Nagyvázsony és a Budapest XII. kerület nemzetiségi
önkormányzatainak megszűnése után a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata kötelessége a megszűnt nemzetiségi
önkormányzatok vagyonának átvétele és annak gondos
megőrzése a következő nemzetiségi önkormányzati
választásokig. E célból az MNOÖ munkatársai, Schubert Olívia,
Tóthné Szabó Ildikó és Buzál Attila a helyi jegyzőkkel találkozót
szerveztek és lebonyolították az átadás-átvételt. A megszűnt
nemzetiségi önkormányzatok vagyonát a következő választásokig
(előreláthatólag 2014-ben) az MNOÖ kezeli, a választások után az
újonnan megalakult helyi nemzetiségi önkormányzatnak vissza
kell szolgáltatni. Amennyiben nem alakul meg új nemzetiségi
önkormányzat, úgy a vagyon az országos nemzetiségi
önkormányzat tulajdonába kerül.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
BMI kisbusz felavatása Száron
2012. október
2012. október 6-án Heinek Ottó, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata elnöke ünnepélyesen átadta a szári és
újbaroki nemzetiségi önkormányzatoknak az általuk elnyert
kisbuszt.
Szár és Újbarok községek nemzetiségi önkormányzatai egy közös
pályázattal sikeresen vettek részt 2012 tavaszán a Német
Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumának „Étel
kerekeken” pályázatán. A pályázati kiírást a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata kezeli, a pályázók számára 25
%-os önrész volt előírva. Az idei évben összesen 6 települést
támogat Szövetségi Belügyminisztérium a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatán keresztül.
A két település lakói egy kulturális műsorral egybekötött
ünnepség keretében vehették birtokba a kisbuszt. A busz
elsősorban az idős emberek ellátását szolgálja (ételkiszállítás,
orvoshoz, kórházba szállítás stb.), emellett azonban más,
közösségerősítő programok és tevékenységek számára is
hasznosítható.

A Német Kisebbségek Munkacsoportja (AGDM) 22. találkozója
Berlinben
A 13 német kisebbség képviselői 2012. október 23. és 25. között
Berlinben tartották a Német Kisebbségek Munkacsoportja
(AGDM) 22. ülését. A Munkacsoport egyesít minden német
kisebbséget az Európai Kisebbségek Föderális Unióján (FUEV)
belül, amely Európa legnagyobb autochton kisebbségeket
tömörítő szervezete és több mint 90 tagszervezete van 32
európai országból.
Az AGDM éves találkozójának központjában egy Dr. Christoph
Bergnerrel (parlamenti államtitkár, a Német Szövetségi Kormány
kisebbségügyi megbízottja) közösen tartott fogadás állt.

Német jogi gyakornokok látogatása az MNOÖ Hivatalában
LdU Aktuell
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.október 5-én és 25-én a berlini és a kölni tartományi
bíróságról látogatta meg az MNOÖ Hivatalát egy-egy jogi
gyakornokcsoport azzal a céllal, hogy a magyarországi
kisebbségpolitikáról, az MNOÖ munkájáról és az új törvényekről
tájékoztatást kapjon. A csoportokat az MNOÖ hivatalvezetője,
Schubert Olívia és kulturális referense, Pfiszterer Angelika
fogadták.
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
Továbbképzés a magyarországi német irodalom az iskolában
témában a Goethe Intézetben
A Goethe Intézet szeretettel vár minden érdeklődőt a
„Magyarországi német irodalom – Hol áll? Merre tart? Mit
legyen vele az iskolában?” című irodalmi továbbképzésére.
A rendezvényre december 8-án 10 óra és 14.15 között kerül sor
a budapesti Goethe Intézetben. A részvételről tanúsítványt
adnak, amely 5 kreditpontos. A továbbképzés ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2012. november 16.
További információk:
http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lhr/sem/uaa/de10090758.htm

Kettős jubileum az ELTE-n
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai
Intézetében október 11-én kettős jubileumot ünnepeltek.
Az intézet 20 éves jubileumát valamint alapítójának Prof. Dr.
Manherz Károly 70. születésnapját ünnepelték.
A rendezvényen részt vett Sax Ibolya MNOÖ oktatási referens is.
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
Közös kiállítás a VUdAK 20 éves jubileumán
A Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (VUdAK)
október 17-én ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a
művész szekció „Unterwegs” című közös kiállításával a
Magyarországi Németek Házában.
Köszöntőjében Raymond Dequin, a budapesti Német
Nagykövetség kulturális és oktatási referense a VUdAK érdemeit
méltatta. A jubileum alkalmából a VUdAK támogatói és
szponzorai, köztük Heinek Ottó az MNOÖ elnöke, egy König
Róbert által készített grafikát vehettek át.
Forrás: Neue Zeitung
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5. PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás informatikai üzemeltetési feladatok
ellátására

LdU Aktuell
LdU Aktuell
2012. október
2012. szeptember

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala a
Hivatal és a Magyarországi Német Színház informatikai
üzemeltetési feladatainak ellátására pályázatot ír ki.
A pályázat megtekinthető: http://www.ldu.hu/page/229

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