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Változatlan csapat, új tervek – 10 éves a Zentrum

A Magyarországi Német Kulturális és Infor-
mációs Központ (a Zentrum) idén ünnepli 
fennállása tizedik évfordulóját. Eddigi 
működése során nyolc Abgedreht! film-
fesztivált szervezett középiskolásoknak 
és fiatal filmeseknek. Sikeres volt a már 
hétszer meghirdetett Blickpunkt című 
országos fotóverseny is, amelyen több 
százan indultak. A beküldött felvételekből összeállí-
tott Blickpunkt vándorkiállítás minden évben bejárja az 
országot. A Központ archívuma már közel 100 filmmel 
és több mint 2000 fényképpel büszkélkedhet. A Zent-
rumhoz tartozik a Magyarországi Németek Könyvtára, 
amely a német nemzetiséggel foglalkozó legnagyobb 
hazai szakkönyvtár, amely nyilvános intézményként 
üzemel: a hét öt napján várja az olvasókat. A Zentrum 
működteti az ország leglátogatottabb magyarországi 
német témájú internetes oldalait is (Zentrum.hu és fa-
cebook.com/zentrumhu). Ezek napi szinten osztanak meg 
híreket, programokat és rendszeresen beszámolnak a 
németséget érintő történésekről, rendezvényekről. A 
weboldal külön rovatban foglalkozott a választások-
kal, és együttműködik a többi magyarországi német 
médiummal. Megtalálhatóak rajta a magyarországi 
német intézmények, szervezetek eseményei és beszá-
molói is.

Második éve a Zentrum szervezi a Magyarorszá-
gi Németek Háza rendezvényeit. Az Auf dem Teppich 
(Szőnyegen…) beszélgetős műsorsorozaton kívül kiál-
lításmegnyitók, borkóstolók, koncertek, tudományos 
előadások, zenés irodalmi felolvasások és gyermek-
programok színesítik a palettát. 

Szeptember 30-án például az intézmény egy jó 
hangulatú születésnapi bulira hívta az érdeklődőket. 
A telt házas rendezvényen a Magyarországi Német 
Kulturális és Információs Központ csapata 24 perces 
– erre az alkalomra készített – filmet vetített, ami ke-
resztmetszetet adott a mai magyarországi német létről, 
identitásról és ezen belül is a Zentrum munkájáról. Öt 
riportalany fejtette ki, mit gondol a hazai németség je-
lenéről és jövőjéről. Gerner Éva (az Unser Bildschirm 
szerkesztője) a médiumok szerepére hívta fel a figyel-
met, Mayer Éva (a BARÁTSÁG folyóirat felelős szerkesz-
tője) és Schuth János (a Neue Zeitung főszerkesztője) 
amellett, hogy az offline médiumok mellett érveltek, 
fontosnak tartották hangsúlyozni az internet nyújtot-
ta lehetőségeket is. Heinek Ottó (a Magyarországi Né-
metek Országos Önkormányzatának elnöke) kiemel-
te, hogy az identitását ápolni kívánó magyarországi 
németeknek minden lehetőségük megvan arra, hogy 
az önkormányzatok, egyesületek munkájában is tevé-
kenyen részt vegyenek, valamint hangsúlyozta ennek 
fontosságát. Az ötödik riportalany, Englenderné Hock 
Ibolya (a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont igazgatója) 
pedig az oktatást, mint kulcsfontosságú alapot emelte 

ki, különös tekintettel az MNOÖ Wurzeln 
und Flügel (Gyökerek és Szárnyak) oktatá-
si koncepciójára, mely a régi és új ötvözé-
sét foglalja magában.

A film köré épített műsort négy olyan 
diák vezette, akik részt vettek már a Zent-
rum pályázatain. Az estet Göbl Viktória 
és Schauer Sára nyitotta meg. Mindketten 

a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központjának diákjai és szerepeltek, sőt nyertek is már 
az Abgedreht! filmversenyen. Sára többször indult a 
Blickpunkt fotópályázaton is, és feltett szándéka, hogy 
idén is benevez a versenyre.

A film után Stefán Krisztina és Weigert Viktor vették 
át a szót. Mindketten egyetemisták, de néhány évvel 
ezelőtt pályázók és díjazottak voltak a filmversenyen. 
Krisztina még a középiskola után is készített filmeket, 
és sikeresen szerepelt az U35sec kategóriában. A fia-
talok előbb kisorsoltak tíz, erre az alkalomra készített 
Zentrum-bögrét, amit a közönség nagy örömmel fo-
gadott, majd a vendégek bevonásával énekelték el né-
metül a Boldog szülinapot… kezdetű dalt. Heinek Ottó 
MNOÖ-elnök és Pfiszterer Angelika kultúrreferens 
oklevelet és ajándékot adott át a Zentrum munkatár-
sainak és személyesen tolmácsolta az elnökség jókí-
vánságait. A program egy hatalmas 10TRUM feliratú 
tortával, szendvicsekkel, borral és beszélgetésekkel 
folytatódott. Mindeközben a Fritz Joe – Gyárfás István 
dzsesszduó szórakoztatta a közönséget. A vendégeknek 
lehetőségük volt a nagyteremben megtekinteni az ak-
tuális Blickpunkt vándortárlatot, illetve a kiállított régi 
programfüzeteket, meghívókat és az elmaradhatatlan 
Abgedreht!-pólókat, DVD-ket is. Csupa olyan hétköz-
napi dolog, ami az elmúlt tíz év távlatából ma már tör-
ténelem.

Ambach Mónikát idén szeptemberben az MNOÖ 
Közgyűlése már második alkalommal  választotta 
egyhangúlag újra. Az igazgatónő a Zentrum alapítá-
sa (2004) óta vezeti az intézményt, s tevékenységéért 
2009-ben Baden-Württemberg Tartomány Médiadí-
jával tüntették ki. A Zentrum csapata, azaz a Zent-
rum-Team összetétele nem változik. Az igazgatónő 
mellett a jövőben is Grund Lajos irodavezető és Mayer 
István könyvtáros látja el a feladatokat.

Az igazgatónő szerint a következő évek is nagyon 
izgalmasak lesznek: „Felépítettünk valamit, ami fontos 
szerepet tölt be a németség kommunikációjában. Kell, 
hogy az emberek lássák, mások is mennyi munkát és 
időt áldoznak a hagyományőrzésre, s mennyi örömöt, 
élményt nyújtanak egymásnak. Lényeges, hogy minél 
több információ legyen – online  és visszakereshető 
módon – elérhető nálunk. Azon dolgozunk, hogy ez az 
archívum napról napra bővüljön. Emellett természete-
sen a jövőben is számos érdekes rendezvénnyel várjuk 
a közönséget a Magyarországi Németek Házába.”


