Rövid beszámoló szövetségünk idei tevékenységéről 2006:
•

•

Politikai munkánk a tavalyihoz hasonlóan a BUOD-on keresztül valósult
meg. Beadványokat és leveleket küldtünk különböző hivatalos fórumokhoz
Berlinbe, Strassburgba és Brüsszelbe, melyekben a kárpátmedencei
magyarság helyzetének javítását, a kisebbségi jogok betartását kértük stb.
Január 21-én „Kisebbségi oktatás Europában és Erdélyben az
autonómia kérdésének tükrében“ címmel Dr.Bodó Barna és Dr.Hantz
Péter a kolozsvári Bólyai egyetem kezdeményező bizottságának elnöke és
elnökhelyettese tartottak előadást. Előadásaik az erdélyi magyar felsőoktatás
politikai, történelmi összefüggéseit illetve az európai kisebbségi felsőoktatás
össze-hasonlító tanulmány eredményeit ismertették. A körútat a BUOD-al
közösen szerveztük meg.

•

Február 11-én a híres Palatkai (mezőségi) együttest láttuk vendégül.
A népzene koncertet majd az azt követő táncházat az Erdélyi Világszövetség
a Stuttgarti Csöbörcsök néptánccsoporttal együtt rendezte meg.

•

Május 27-én a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközséggel közös
megrendezésben Böjte Csaba ferences rendi szerzetest hívtuk meg
Erdélyből aki misét tartott a stuttgarti St.Josef templomban, majd azt
követően előadás és filmvetítés keretén belül mutatta be a Dévai SzentFerenc Alapítványt. Az érdekes előadáson és filmvetítésen árván maradt,
nehéz sorsú gyermekek fel-karolásáról, a szórványmagyarság erősítéséről,
1300 magyar gyermek napi ellátásáról stb. volt szó. Az előadásnak lelkes és
gyümölcsöző gyűjtés lett az eredménye.

olyan híres budapesti színészelőadók voltak mint: Hegedűs Valér (zongora),
Gyurkovics Zsuzsa (énekesnő) és Zelei Zoltán (színész)
•

Október 14-én a híres erdélyi Szászcsávás zenekar népzenei előadására
hívtuk meg a közönséget. A rendezvényt újból a Stuttgarti Csöbörcsök
néptánccsoporttal együt szerveztük meg.

•

Október 28-án szövetségünk szép számú küldöttséggel részt vett a frankfurti
Paulskircheban lezajlott német és magyar nyelvű 56-os ünnepségen. Az
ünnepség meghívottai között olyan jeles személyiségek voltak mint: Sólyom
László a Magyar Köztársaság elnöke, Helmut Kohl egykori német kancellár
valamint Pozsgay Imre egyetemi tanár.

•

Október 22-én Szövetségünk lelkesen besegített a St. Josef teremben tartott
stuttgarti 56-os magyar ünnepség megszervezésében.

•

November 11-én Szent Márton napi vadászbál került megrendezésre, mely
alkalommal a sepsiszentgyörgyi Ritmic Band együttest hívtuk meg.

•

December 9-én a szokásos disznóvágás és disznótor került sorra. A leterített
három disznó idén elégnek bizonyult. A böllér idén is Szatmárról érkezett.

•

A Stuttgarti Magyar Kultúrintézettel való kitúnő közreműködésünknek
köszönhetően, egyezség születik a Stuttgarti Magyar Klub
megszületéséről. Hetekig tartó tatarozási munkálatokat végeznek tagjaink.

•

Június 30-án „Akarsz-e játszani?” címmel, a híres Kaláka együttes
koncertjét élevzhették felnőttek és gyermekek egyaránt.

•

•

Július 2-án Az Erdélyi Világszövetség Németországi Csoportja újból részt
vett a Stuttgart-Plieningen városrészben sorrakerülő utcai mulatságon, ahol
gulyással és más finomságokkal szolgáltunk a vendégeknek.

Szövetségünk több erdélyi intézményt támogatott úgymint a temesvári
Bartók Béla iskola egyik diákjának valamint a csíkszeredai Márton Áron
iskola egyik tanulójának egy éves, teljes kollégiumi költségeit átvállalta.

•

Szövetségünk honlapja (www.stuttgarti-magyarok.de) idén is változatos és
informatív volt. Célja továbbra is az információ szerzés hatékonysága, a
kapcsolatteremtés megkönnyítése és nem utolsósorban a stuttgarti magyarság
összefogása.

•

Október 7-én „Adytól az örökzöld slágerekig ! ” című előadást rendezett
meg szövetségünk a Napvirág egyesülettel együtt. A meghívottak között

