LdU Aktuell

2012. szeptember

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
Aktuell
LdU
-

MNOÖ Közgyűlés – 2012.09.15.

-

Új titkárságvezető az MNOÖ Hivatalában

2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
-

Az Európa Tanács szakértői bizottsága a Magyarországi
Németek Házában

-

Lezárult a németországi Szövetségi Közigazgatási
Hivatal (BVA) ellenőrző körútja

-

Német jogi gyakornokok látogatása az MNOÖ
Hivatalában

3. OKTATÁS
-

„Leitbild” ünnepség Leányváron

4. KULTÚRA
-

BlickPunkt 2012 – Kezdődik!

5. PÁLYÁZATOK
-

Koch Valéria díj 2013

2012. április
szeptember
2012.

1. HIVATALI HÍREK
LdU Aktuell
MNOÖ Közgyűlés – 2012 .09. 15.
2012. 09. 15.-én kihelyezett közgyűlés keretében Pécsett
ülésezett az MNOÖ Közgyűlése.
A közgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. Az MNOÖ 2012. évi első félévi költségvetési beszámolója
2. Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása
3. Az MNOÖ Hivatala és a Magyarországi Német Színház
munkamegosztási megállapodásának jóváhagyása
4. Az MNOÖ Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
5. Döntés az MNOÖ által fenntartott Koch Valéria Iskolaközpont
által használt és Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában álló
ingatlanok tulajdonba vételének kérelmezéséről
6. Döntés a nemzetiségi oktatásban alkalmazandó irányelvekről
szóló miniszteri rendelet elfogadásáról
7. Beszámoló az MNOÖ fenntartásában álló intézmények
2011/2012 évi iskolai tanévben valamint a 2011. évben folytatott
szakmai tevékenységéről
8. Az MNÁMK (mint az MNOÖ közös fenntartásában lévő
intézménye) szakmai beszámolója a 2011/2012. évi iskolai
tanévben folytatott tevékenységéről
9. Az MNOÖ 2011. évi szakmai éves beszámolója
10. Beszámoló a 2012. 09. 10 - 13. között lezajlott Német
Szövetségi Közigazgatási Hivatal ellenőrző körútjáról
11. Egyebek

Új titkárságvezető az MNOÖ Hivatalában
2012. szeptember 14-től Gátas Anna az új titkárságvezető az
MNOÖ Hivatalában.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Reiszner Edinának, az eddigi
titkárságvezetőnek, áldásos tevékenységét. A továbbiakban is
sikert kívánunk neki.
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2. PARTNERINTÉZMÉNYEK
LdU Aktuell
Az Európa Tanács szakértői bizottsága a Magyarországi
Németek Házában
2012. szeptember 11-én az Európai Tanács Regionális és
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának szakértői bizottsága
egyeztetéseket folytatott a Magyarországon elismert 13
nemzetiség képviselőivel. A megbeszélés helyszíne a
Magyarországi Németek Háza volt, amelyet az MNOÖ bocsátott
az Európa Tanács rendelkezésére.
Az egyeztetések alapját a magyar kormány aktuális beszámolója
adta, melyet az európai nyelvi kartában megfogalmazott
ajánlások vállalásának helyzetéről fogalmazott meg.
A szakértői bizottság tagjai:
John Lundum, Dánia, jelentés készítője
Andrea Willi, Liechtenstein,
Dr. Kardos Gábor, Magyarország,
Stefania Kruger, Európa Tanács Titkársága.
A szakértői bizottság óránkénti váltásban hallgatta meg a
tizenhárom magyarországi nemzetiség képviselőit, így próbált
képet kapni az aktuális helyzetről. A két fél megbeszélte az
európai nyelvi karta ajánlásait, melyek megvalósítását a magyar
kormány a dokumentum ratifikálásával vállalt. A bizottságot
különösen az oktatási és a közigazgatási nyelvhasználat állása
érdekelte.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát Schubert
Olívia, az MNOÖ Hivatala vezetője, Englenderné Hock Ibolya, a
Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatója és dr. Buzál Attila, az
MNOÖ jogásza képviselték.

Lezárult a németországi Szövetségi Közigazgatási Hivatal (BVA)
ellenőrző körútja
A németországi Szövetségi Közigazgatási Hivatal minden évben
ellenőrző körutat bonyolít le a Szövetségi Belügyminisztérium
(BMI) által támogatott előző évi projektekkel kapcsán. Ebben az
évben szeptember 10-13. között került sor a körútra Heinek Ottó,
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke
kíséretében.
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A németországi Szövetségi Közigazgatási Hivatal képviselője,
Rudolf Schaden úr a 4 nap alatt országszerte 23 támogatott
projektet tekintett meg. Az idei évi projektellenőrzés az orvosi
eszközökkel kapcsolatos projektekre, az ételszállító kisbuszokra
és az MNOÖ regionális irodáinak eszközbeszerzésére
összpontosult. A körút szeptember 13-án a budapesti német
nagykövetségen tartott megbeszéléssel zárult, Klaus Riedel követ
úr részvételével.
Az ellenőrzés megállapította, hogy minden intézményben
megfelelően használták fel a szövetségi támogatást. A
támogatottak mindenütt köszönetüket fejezték ki a BMI/BVA
által megítélt támogatások kapcsán. Pénzügyi kihatású kifogást
az ellenőrzés semelyik támogatás esetében nem állapított meg.

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. szeptember 10-én és 20-án a hamburgi 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
kapjon tájékoztatást. A csoportokat az MNOÖ hivatalvezetője,
Schubert Olívia fogadta.
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3. OKTATÁS
LdU Aktuell
„Leitbild” ünnepség Leányváron
2012. szeptember 27.-én a Magyarországi Németek Pedagógiai
Intézete szervezésében zajlott a „Leitbild” ünnepség Leányváron.
Az ünnepség egy, a magyarországi német óvónők számára
szervezett továbbképzési programsorozat záró rendezvénye
volt, amely Trentino-Dél-Tirol Autonóm Régió támogatásával
valósult meg. A rendezvény tiszteletbeli vendége Dél-Tirol
Autonóm Tartomány vezetője, Dr. Luis Durnwalder úr volt. Az
MNOÖ – mint a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
fenntartója – képviseletében Heinek Ottó elnök úr, Englenderné
Hock Ibolya, az Oktatási Bizottság elnöke és Sax Ibolya oktatási
referens vettek részt az ünnepségen.
Információk a rendezvény további részleteiről és a
továbbképzési sorozatról a Magyarországi Német Pedagógiai
Intézet honlapján találhatók.
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4. KULTÚRA
LdU Aktuell
BlickPunkt 2012 - Kezdődik!
Október 1-én ötödik alkalommal veszi kezdetét a BlickPunkt Képek versenye! Az online fotópályázaton bárki részt vehet, aki
szívesen megmutatna három saját készítésű fényképet,
képeslapot és/vagy felújított archív fotót. A nevezés feltétele,
hogy a kép a magyarországi német kisebbséggel legyen
kapcsolatos.
Nevezni 2012. október 1-től 2012. október 15-én (hétfő) éjfélig
lehet!
Regisztráljon a www.blickpunkt.hu oldalon! Nevezze fotóit a
versenybe és nyerjen 101 eurót!
Szóljon az ismerőseinek is, hogy ők is vegyenek részt a
BlickPunkton!
A versennyel kapcsolatos részleteket október 1-től a
www.blickpunkt.hu oldalon olvashatják!
További információ:
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
H-1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Tel: +36/1/373-0933
Fax: +36/1/373-0932
www.zentrum.hu
info@zentrum.hu
Kövesse a Zentrumot a Twitteren: http://twitter.com/zentrumhu
Facebookon is megtalál minket: http://facebook.com/zentrumhu
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5. PÁLYÁZATOK
LdU Aktuell
„Koch Valéria-díj“ 2013
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási
Bizottsága javaslatokat vár a 2013-es Koch Valéria-díj
odaítélésére. A díj célja három, a középiskola utolsó két
évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák
jutalmazása kiemelkedő iskolai teljesítményükért és a
nemzetiségihez kötődő tevékenységükért, illetve egy a
felsőoktatásban frissen végzett magyarországi német bachelorvagy mesterképzésben végző hallgató díjazása kiváló,
magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért, aki
tanulmányait 2012-ben fejezte be.
Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási
intézmény feladata, a felsőoktatási intézményben végzettek
esetében azon tanszéké, ahová a diplomamunkát benyújtották.
Több pályázó esetében az MNOÖ arra kéri az intézményeket,
hogy hozzanak előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a
jelöltek között. A díjak megosztására nincs lehetőség. Figyelembe
kell venni, hogy Koch Valéria-díjjal csak a magyarországi német
nemzetiség tagjait tüntethetik ki.
A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:
a.) rövid életrajz (nem táblázatos formátumban!) a német
nemzetiségi területen kifejtett tevékenység leírásával
b.) lakóhely német nemzetiségi önkormányzatának vagy egy
magyarországi német egyesület ajánlása
c.) friss diplomások esetében a szakdolgozat és annak
konzulensi értékelése
d.) középiskolások esetében a legutóbbi év végi bizonyítvány
másolata (feltétel a jó tanulmányi eredmény, kiemelkedő
teljesítmény német nyelv és irodalom és népismeret
tantárgyakban, példás magatartás és szorgalom), továbbá
egy 2-3 A4-es oldalnyi terjedelmű esszé, “Mit jelent
számomra magyarországi németnek lenni” címmel
e.) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
A javaslatokat német nyelven, 2012. október 15-ig az MNOÖ
hivatalának (1026 Budapest, Júlia u. 9., Levélcím: 1537 Budapest,
Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a
középiskolások esetében egy elbeszélgetés is, melyre a jelölteket
a beküldési határidőt követően hívják meg.

2012. szeptember

A díjak átadására az MNOÖ 2013. évi Országos Gáláján, a
Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, Budapesten
kerül sor.
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Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9.

Tel: 0036-1-212-9151;
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