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ϑυνι 2008
Γυτεν Ταγ υνδ Ηαλλο,
κυρζ ϖορ δεν Σοµµερφεριεν ηαλτεν Σιε ηευτε εινε
νευε Αυσγαβε δεσ Ηεµερανερ Σταδτγεσπρχηεσ ιν
δεν Ηνδεν. Ωιρ ηαβεν ακτυελλε Ινφορµατιονεν υνδ
Ωισσενσωερτεσ αυσ δερ Ηεµερανερ Κοµµυναλπο−
λιτικ ζυσαµµενγεστελλτ. Ηιερ κννεν Σιε εινιγεσ
βερ Αρβειτ, Ιδεεν υνδ Περσονεν Ιηρερ Χ∆Υ ιν
Ηεµερ ερφαηρεν. Ιηρε Κενντνισσε βερ υνσερε
Φελσενµεερσταδτ κννεν Σιε ιν υνσερεµ Σταδτ−
ρτσελ µιτ τολλεν Γεωινν−
πρεισεν αυστεστεν.
∆ασ ϖεργανγενε ϑαηρ
στανδ κοµµυναλπολιτισχη
ιµ Ζειχηεν δερ ςεργαβε
δερ Λανδεσγαρτενσχηαυ
2010 ιν Ηεµερ. ∆ιε µιτ
διεσεµ Ζυσχηλαγ ϖερβυν−
δενεν Χηανχεν υνδ διε
Βεδευτυνγ διεσερ Εντ−
σχηειδυνγ φρ διε Εντ−
ωιχκλυνγ υνσερερ Σταδτ
ωιρδ µαν ωοηλ ερστ ιν ει−
νιγερ Ζειτ βεµεσσεν κν−
νεν. Εινεσ στεητ αλλερ−
δινγσ ϕετζτ σχηον φεστ: ωιρ
φρευεν υνσ ριεσιγ αυφ διε−
σεσ Γρο⇓ερειγνισ!
Νεβεν δερ Λανδεσγαρτενσχηαυ 2010 δρφεν αβερ
ανδερε Τηεµεν νιχητ ϖερναχηλσσιγτ ωερδεν. ∆ιε
Χ∆Υ ηατ δαηερ ιµ λετζτεν ϑαηρ δυρχη ϖερσχηιεδε−
νε πολιτισχηε Αντργε οδερ Ορτσβεσιχητιγυνγεν
ιµµερ ωιεδερ αυφ διε Στρκυνγ δερ ϖερσχηιεδενεν
Σταδττειλε γεδρνγτ.
Ζυσαµµεν µιτ υνσερεµ Βργερµειστερ Μιχηαελ
Εσκεν ωολλεν ωιρ διε Ζυκυνφτ Ηεµερσ ναχηηαλτιγ
γεσταλτεν: Γετρευ ναχη υνσερεµ Μοττο Ωιρ φρ
Ηεµερ στελλεν ωιρ υνσ δεν γρο⇓εν υνδ εινµαλι−
γεν Ηεραυσφορδερυνγεν: Εσ γιβτ ϖιελ ζυ τυν  πακ−
κεν ωιρ εσ αν!
Βει Φραγεν, Ωνσχηεν οδερ Ανρεγυνγεν κννεν
Σιε σιχη ϕεδερζειτ αν υνσ ωενδεν. Ωειτερε Ινφορ−
µατιονεν ερηαλτεν Σιε αυχη υντερ ωωω.χδυ−
ηεµερ.δε
Ιηνεν εινε σοννιγε υνδ ερηολσαµε Φεριενζειτ. Εσ
γρ⇓τ Σιε σεηρ ηερζλιχη,
Ιηρ Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ
ςορσιτζενδερ Χ∆Υ−Ηεµερ

Αυσ δεµ Ινηαλτ:
Λανδεσγαρτενσχηαυ: ∆ρεικλανγ φρ Λειβ υνδ Σεελε
Σειτε
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Σειτε
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Σειτε 2

Λανδεσγαρτενσχηαυ ∆ρεικλανγ φρ Κρπερ, Γειστ υνδ Σεελε,
∆ιε Βυνδεσωεηρ ϖερλσστ Ηεµερ.
∆αµιτ φφνετ σιχη εινε νευε Τρ φρ
υνσερε Σταδτ ζυρ Λανδεσ−
γαρτενσχηαυ 2010.
Βργερµειστερ Εσκεν, δερ βερειτσ
Ερφαηρυνγεν ιν Γροναυ αλσ Βειγε−

ορδνετερ µιτ δερ ∆υρχηφηρυνγ ει−
νερ Λανδεσγαρτενσχηαυ γεσαµ−
µελτ ηατ, βεγειστερτε νιχητ νυρ Πο−
λιτικ υνδ ςερωαλτυνγ µιτ διεσερ
Ιδεε. Βργεριννεν υνδ Βργερ νεη−

µεν γρο⇓εν Αντειλ αν δερ Εντωιχκ−
λυνγ υνδ Υµσετζυνγ διεσεσ ςορ−
ηαβενσ.
Ηιερ γεητ εσ υµ Μενσχηεν, νιχητ
υµ βαυλιχηε ςερνδερυνγεν.
∆ασ µιλιτρισχη γενυτζτε Γελνδε,
υµγεβεν ϖοµ
Νατυρσχηυτζ−
γεβιετ, ωιε
δασ Φελσεν−
µεερ, µυσστε
δυρχη εινε
Μαχηβαρκειτσ−
στυδιε
γε−
µεινσαµ µιτ
δεν Γεωιν−
νερν δεσ στδ−
τεβαυλιχηεν
Ωεττβεωερβσ
λετζτλιχη διε
ϑυρψ βερζευ−
γεν.
∆ιε ϑυρψ ηατ
εινε ηεραυσραγενδε Εντσχηειδυνγ
γετροφφεν, σο Μινιστερ Εχκηαρδ
Υηλενβεργ. Ηιερ ιστ εσ γελυνγεν,
διε ωεσεντλιχηεν Βερειχηε δερ
Κονϖερσιονσφλχηε µιτ ιηρεν υντερ−

σχηιεδλιχηεν Νυτζυνγσφορµεν υνδ
δεµ υµλιεγενδεν Νατυραρεαλ ζυ
εινερ Εινηειτ ζυσαµµενζυφγεν.
Βιλδυνγσστττεν, ςερανσταλτυνγσ−
ηαλλε, Εϖεντφλχηεν υνδ Αυσστελ−
λυνγσρυµε ιµ Κασερνενβερειχη
στεηεν ιν ωεχησελϖολλερ Βεζιεηυνγ
ζυ δεµ Σπορτ υνδ Φρειζειτβερειχη.
Σιννεσγρτεν βιλδεν δεν ⇐βεργανγ
ιν δασ Φελσενµεερ βισ ζυρ
Ηεινριχησηηλε.
Υντερ δεµ Μοττο  Ζαυβερ δερ ςερ−
ωανδλυνγ εντωιχκελτ σιχη διε Γαρ−
τενσχηαυ σοµιτ ζυµ ςορρειτερ υνδ
Ιµπυλσγεβερ φρ δεν νευεν Κυλτυρ−
υνδ Βιλδυνγσστανδορτ Ηεµερσ.
∆ερ Καρτενϖορκαυφ ωιρδ αλσ ελεκτρο−
νισχηεσ Βονυσσψστεµ ιν δεν
Ηεµερανερ Εινζεληανδελ εινγε−
βυνδεν ωερδεν υνδ ϖοραυσσιχητ−
λιχη αβ Νοϖεµβερ σταρτεν.
∆ερ Χ∆Υ−Σταδτϖερβανδ ενγαγιερτ
σιχη αυχη ωειτερηιν µιτ αλλεν σει−
νεν Μιτγλιεδερν υνδ Ιντερεσσιερτεν
φρ διεσεσ ζαυβερηαφτε Προϕεκτ, υµ
εσ ζυ εινεµ αυ⇓εργεωηνλιχηεν
Καπιτελ Ηεµερανερ Σταδτγεσχηιχη−
τε ζυ βεγλειτεν.

Γενερατιονσωεχησελ ιν δερ Χ∆Υ−Ηεµερ
Ιµ Απριλ δεσ ϖεργανγενεν ϑαηρεσ
ωυρδε νιχητ νυρ ειν νευερ ςορστανδ
δερ Ηεµερανερ Χ∆Υ γεωηλτ, σον−
δερν
αυχη
ειν
ωειτερερ
Γενερατιονενωεχησελ ιννερηαλβ
δερ Παρτει ϖολλζογεν.
Ειν ινσγεσαµτ ϖερϕνγτερ ςορστανδ
ηατ σιχη αν διε Αρβειτ γεµαχητ, διε
Ιδεεν υνδ ςορστελλυνγεν δερ
Χηριστδεµοκρατεν ιν δερ Φελσεν−
µεερσταδτ υµζυσετζεν. ∆αβει γιλτ
αυχη αν διεσερ Στελλε νοχη εινµαλ
δερ ∆ανκ αν δεν αλτεν ςορστανδ υµ
∆ρ. Γερηαρδ Ωεβερσ, δερ σιχη ιν
δεν λετζτεν ϑαηρεν υµ διε
Ηεµερανερ Χ∆Υ ϖερδιεντ γεµαχητ
ηατ.
∆ερ ςορστανδ σετζτ σιχη περσονελλ
ωιε φολγτ ζυσαµµεν: Μαρτιν
Γροπενγιε⇓ερ (ςορσιτζενδερ),
Ωολφγανγ Ρµερ υνδ Ηολµ
∆ιεκενβροχκ (στελλϖερτρετενδε ςορ−
σιτζενδε), Μαρτιν Ροηλνδερ (Γε−
σχηφτσφηρερ), Χηριστοπη Φλαµµε

(Σχηριφτφηρερ), Πηιλιππ Ρστερ
(Σχηατζµειστερ), Ωαλτερ Καψσερ
(στελλϖερτρετενδερ Σχηατζµειστερ),
Γαβριελε Ωαλλβαυµ−Στρεχκερ
(Πρεσσεσπρεχηεριν), Βερναδεττε
Βγερ (στελλϖερτρετενδε Πρεσσε−
σπρεχηεριν), ∆ιανα Ναυϕοχκσ, Σψλ−
ϖια Στειγερ υνδ Φριδτϕοφ Κοππ (Βει−
σιτζερ).
∆ιε
Χ∆Υ−
Ηεµερ βερειτετ
σιχη φρ δασ βε−
ϖορστεηενδε
Ωαηλϕαηρ 2009
ϖορ. Ιµ Ραη−
µεν
εινερ
Κλαυσυρταγυνγ
δεσ Παρτειϖορ−
στανδεσ αρβει−
τετεν
διε
Χηριστδεµοκρα−
τεν δαραν, Τηε−
µεν υνδ Ινηαλ−
τε φρ διε Πολι−

τικ ιν Ηεµερ ζυ βεσετζεν. ∆αβει
σολλεν ιν δερ νχηστεν Ζειτ Σχηωερ−
πυνκτε ιν δερ Σχηυλ− υνδ Φαµιλιεν−
πολιτικ σοωιε ιν δερ Σταδτεντωιχκ−
λυνγ Ηεµερσ γεσετζτ ωερδεν. Εσ
ωυρδεν Τηεµεναρβειτσκρεισε ειν−
γεριχητετ, διε εινζελνε πολιτισχηε
Φελδερ βεαρβειτεν υνδ σοµιτ εινε
Προφιλβιλδυνγ ϖοραντρειβεν.
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Σειτε 3

Ιν Ηεµερ γεφραγτ: Βργερµειστερ Μιχηαελ Εσκεν
Μιχηαελ Εσκεν πριϖατ
Ωασ ιστ φρ Σιε δασ γρ⇓τε Γλχκ?
Εινε τολλε Εηεφραυ υνδ ζωει γανζ
λιεβε Τχητερ ζυ ηαβεν.

Μιχηαελ Εσκεν αλσ Βργερµειστερ
Ωιε λανγε µαχηεν Σιε σχηον Πολι−
τικ?
Ιχη βιν σειτ µεινεµ 16. Λεβενσϕαηρ

Ωασ ιστ φρ Σιε δασ γρ⇓τε Υν−
γλχκ?
Αλλειν µιτ εινερ υνηειλβαρεν Κρανκ−
ηειτ ζυ σειν.
Ιηρε Λιεβλινγσγεσταλτ ιν δερ Γε−
σχηιχητε?
∆ερ ηειλιγε Νικολαυσ, ωειλ ερ ϖιελ
Γυτεσ γεταν ηατ.
Ιηρε Λιεβλινγσηελδιννεν/−ηελδεν
δερ Ωιρκλιχηκειτ?
Μυττερ Τερεσα, οβωοηλ σιε σχηον
1997 ϖερστορβεν ιστ, Ωανγαρι Μυτα
Μαατηαι, Φριεδενσνοβελπρεισ−
τργεριν 2004, σοωιε Μυηαµµαδ
Ψυνυσ, δεν ιχη περσνλιχη ερλεβεν
δυρφτε.
Ιηρε Λιεβλινγστυγενδ?
Γερεχητιγκειτ
Ιηρε Λιεβλινγσβεσχηφτιγυνγεν?
Φαµιλιενµενσχη σειν, δαζυ ιστ
αβερ λειδερ ζυ ωενιγ Ζειτ, υνδ µο−
δερν γεσπροχηεν Νετωορκινγ φρ
Ηεµερ σοωιε ιµ ∆υλοη µοργενσ
ϖορ δερ Αρβειτ ϕογγεν.
Ιηρ Λιεβλινγσβυχη?
∆ιε Βιβελ, ωειλ µαν δορτ φρ ϕεδε
Λεβενσλαγε ετωασ φινδετ.
Ωελχηε Ρεφορµ βεωυνδερν Σιε αµ
µειστεν?
Εινφηρυνγ δερ ∆εµοκρατιε ιν
∆ευτσχηλανδ ναχη δεµ 2. Ωελτ−
κριεγ; ωιρ ηαβεν δεσηαλβ σειτ µεηρ
αλσ 60 ϑαηρεν Φριεδεν ιν υνσερεµ
Λανδ.

ιν δερ Κοµµυναλπολιτικ ακτιϖ. Ιχη
ηαττε δανν δασ Γλχκ, δασσ ιχη
Ρατσµιτγλιεδ, ςερωαλτυνγσµανν
υνδ Βργερµειστερ ωερδεν κονν−
τε.
Ωαρυµ ενγαγιερεν Σιε σιχη ιν δερ
Πολιτικ?
Εσ µαχητ µιρ ϖιελ Φρευδε, γεµειν−
σαµ µιτ ανδερεν Μενσχηεν ετωασ
ζυ βεωεγεν. Ιν δερ Κοµµυναλπο−
λιτικ κανν µαν ζ.Β. Στρα⇓ενλχηερ
στοπφεν, ιν δερ γρο⇓εν Πολιτικ νυρ
ανρεγεν, δασσ σιε γεσχηλοσσεν
ωερδεν. ∆εσηαλβ µαχηε ιχη γερνε
Κοµµυναλπολιτικ.
Ωασ ιστ φρ Σιε δερ Ανρειζ, φρ δασ
Αµτ δεσ ΒΜ ωιεδερζυκανδιδιερεν?
Ωιρ ηαβεν ιν δεν ϖεργανγενεν
ϑαηρεν σειτ µεινερ Ωαηλ 2003
σχηον εινε γανζε Μενγε ιν υνδ
φρ Ηεµερ ερρειχητ: ανγεφανγεν
βειµ ∆αµµσταδιον βερ δασ
∆ορφγεµεινσχηαφτσηαυσ
ιµ
Στεπηανοπλερ Ταλ βισ ηιν ζυρ
Λανδεσγαρτενσχηαυ 2010. Ιν δερ
Μιττε δερ Αρβειτ µχητε ιχη νιχητ
αυφηρεν. ∆εσηαλβ µχητε ιχη
νιχητ νυρ διε ανγεφανγενεν Προ−
ϕεκτε ζυ Ενδε φηρεν, σονδερν
νευε ανστο⇓εν υνδ υµσετζεν.
Ηεµερ ηατ εσ ϖερδιεντ, δασσ ειν
Βργερµειστερ φρ ςερλσσλιχηκειτ
υνδ Κοντινυιττ στεητ.
Ωελχηε Σχηωερπυνκτε µχητεν

Σιε ιν δερ Ζυκυνφτ σετζεν?
Ηεµερ φαµιλιενφρευνδλιχη µαχηεν,
διε βεγοννενε ποσιτιϖε Σταδτεντ−
ωιχκλυνγ φορτσετζεν, διε Ορτστειλε
στρκεν. Κυρζ: Ωιρ ιν Ηεµερ σινδ
ωιεδερ ωερ! Υνδ δασ σολλ σο βλει−
βεν! Γερνε µχητε ιχη Βργερµει−
στερ φρ αλλε Βργεριννεν υνδ Βρ−
γερ Ηεµερσ σειν  δαβει σχηαυε
ιχη νιχητ αυφ δασ Παρτειβυχη, σον−
δερν διε Ανλιεγεν δερ Μενσχηεν
σινδ µιρ ωιχητιγ.
Ιστ δασ Αµτ δεσ Βργερµειστερσ Ιηρ
Τραυµβερυφ?
Τρυµε ηαβεν δεν Ναχητειλ, δασσ
µαν πλτζλιχη αυφωαχητ υνδ αλλεσ
ιστ ϖορβει. Ιχη µαγ διε Αρβειτ υνδ
δεσηαλβ ιστ Βργερµειστερ νιχητ νυρ
ειν Βερυφ σονδερν φρ µιχη αυχη
εινε Βερυφυνγ, διε ιχη γερνε υµ−
σετζεν υνδ δερ ιχη γερνε φολγεν
µχητε
Ωιε κανν δερ Πολιτικϖερδροσσενηειτ
εντγεγενγεωιρκτ ωερδεν?
Εσ ιστ γανζ εινφαχη: ∆ιε Πολιτικε−
ριννεν υνδ Πολιτικερ σολλτεν εινφαχη
φτερ µιτ δεν Μενσχηεν ϖορ Ορτ
ρεδεν. ∆ιε Βασισ ιστ νιχητ ιν ∆σ−
σελδορφ οδερ Βερλιν, σονδερν ιν δεν
Στδτεν υνδ Γεµεινδεν. Ιχη βε−
µηε µιχη µιτ ϕεδεµ Μενσχηεν,
δερ εινε Ανρεγυνγ οδερ ειν Προ−
βλεµ ηατ, ινσ Γεσπρχη ζυ κοµ−
µεν.
Ωασ σχητζεν Σιε αν Ηεµερ?
Ηεµερσ Βργεριννεν υνδ Βργερ
κννεν βεγειστερτ ωερδεν, ωιε δασ
Βεισπιελ Λανδεσγαρτενσχηαυ ζειγτ.
Ωιρ ηαβεν ϖιελ Ποτενζιαλ!

Ιηρ Μοττο?
Λεβενσλανγεσ Λερνεν!
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Σειτε 4

∆ασ ακτυελλε Σταδτγεσπρχη−Ιντερϖιεω:
στρκτ ωιρδ. Σο ηατ διε ϕνγστε Υν− οηνε ϕεγλιχηεν Αβσχηλυσσ. Εβεν−
τερσυχηυνγ δεσ Βιλδυνγσφορσχηερσ φαλλσ κοµµτ εσ ϖορ, δασσ Σχηλε−
Ραινερ Λεηµανν δερ Βερλινερ Ηυµ− ριννεν υνδ Σχηλερ ϖορζειτιγ ϖον
βολδτ−Υνιϖερσιττ ιµ Αυφτραγ δεσ δερ Σχηυλε ϖερωιεσεν ωερδεν, ωειλ
Βερλινερ Σενατσ εργεβεν, δασσ διε σιε βεισπιελσωεισε ναχηηαλτιγ δεν
Εινφηρυνγ δερ 6−ϕηριγεν Γρυνδ− Σχηυλφριεδεν στρεν. ∆ιεσε µσσεν
σχηυλζειτ κειν Ερφολγσµοδελλ δαρ− δανν ϖον ανδερεν Σχηυλφορµεν,
στελλτ. ∆ιε ςερµυτυνγ, στρκερε ωιε Ηαυπτσχηυλεν οδερ Βερυφσ−
Σχηλερ ωρδεν Σχηωχηερε µιτ− κολλεγσ, αυφγενοµµεν ωερδεν.
ζιεηεν, ηαβε σιχη γεγενβερ δεµ
γεγλιεδερτεν Σψστεµ νιχητ βεστ−
τιγτ. Ιµ Γεγεντειλ, διε Σχηερε ιστ
τροτζ δεσ γεµεινσαµεν Λερνενσ
ωειτερ αυσεινανδεργεγανγεν.
∆ιε Βεφρχητυνγ, εινε Λειστυνγσ−
νιϖελλιερυνγ ναχη υντεν κννε διε
Φολγε σειν, ηατ σιχη µεινερ Ανσιχητ
ναχη αυχη ωιεδερ βεσττιγτ.
Ειν ωειτερερ Πυνκτ φρ δασ δρει−
γλιεδριγε Σχηυλσψστεµ στελλεν φρ
µιχη αυτηεντισχηε Ερφαηρυνγσβε−
ριχητε αυσ Βερυφσσχηυλλεηρερ−
κρεισεν αυσ Μενδεν υνδ Ισερλοην.
⇐βερπροπορτιοναλ γρο⇓ ωαρ διε Ζαηλ
δερ Σχηλεριννεν υνδ Σχηλερ µιτ
γυτεν Νοτεν δερ Γεσαµτσχηυλε,
διε γεγενβερ δεν Σχηλερν δεσ ∆ιε Ερριχητυνγ εινερ Γεσαµτ−
δρειγλιεδριγεν Σχηυλσψστεµσ σχηυλε ωρδε ειγεντλιχη οηνε
σχηλεχητερ αβσχηνιττεν οδερ γαρ Νοτ υνσερε ιντακτε Ηεµερανερ
σχηειτερτεν. Ενττυσχηυνγ υνδ Σχηυλστρυκτυρ ιν Γεφαηρ βρινγεν.
Ρεσιγνατιον βει Σχηλερν υνδ Ελ− Σχηλεριννεν υνδ Σχηλερ υνσερερ
Σταδτ ηαβεν διε Μγλιχηκειτ αν υν−
τερν ωαρεν διε νατρλιχηε Φολγε.
Ρεδακτιον Σταδτγεσπρχη: Ιν τερσχηιεδλιχηεν Σχηυλφορµεν ϕεδεν
Ηεµερ ωιρδ σειτ Ωοχηεν εινε κον− Αβσχηλυσσ ζυ ερζιελεν. Αλλε Εντ−
τροϖερσε ∆ισκυσσιον υµ διε Ερριχη− ωιχκλυνγσµγλιχηκειτεν στεηεν
τυνγ εινερ Γεσαµτσχηυλε γεφηρτ. υνσερεν Κινδερν ζυρ ςερφγυνγ.
δεν
λερν−
Ωιε στεηεν Σιε ζυ εινερ Γεσαµτ− Ινσβεσονδερε
σχηωχηερεν Σχηλεριννεν υνδ
σχηυλε ιν Ηεµερ?
Υτε Γροτηε: Ιχη ηαβε γρο⇓εσ ςερ− Σχηλερν κοµµτ διε γανζηειτλιχηε
στνδνισ δαφρ, δασσ Ελτερν αν Φρδερυνγ αν δεν Ηεµερανερ
Σχηυλε ηοηε Ερωαρτυνγεν φρ ιηρε Ηαυπτσχηυλεν ζυ Γυτε. Σο βιετετ
Κινδερ ηαβεν, δα µιτ ηηερεν Βιλ− δασ ϖον Ελτερν γεωηλτε Μοδελλ
δυνγσαβσχηλσσεν εντσπρεχηενδ δεσ φρειωιλλιγεν Γανζταγσ αν δεν
Σχηωχηερεν οφτµαλσ ιν δερ Λει− βεσσερε Λεβενσχηανχεν ϖερκνπφτ Ηαυπτσχηυλεν ειν οπτιµαλεσ Λερν−
κλιµα. ∆αβει κννεν Λερνρχκ−
στυνγ αβγεβαυτ ηαβεν υνδ µυτλοσ ωερδεν.
στνδε
αυσγεγλιχηεν
γεωορδεν σινδ, ωενν
σιε δενν διε ∆εννοχηΥωε
µσσεν
ιµµερ
Φηιγ− ιν δερ
∆ερ Χ∆Υ−Βυνδεσταγσαβγεορδνετε
Σχηυµµερ
ωαρδιε
ζυ Βεσυχη
Μασχηινενφαβρικ
Κοχη.οδερ διε ςορ−
Ηαυπτσχηυλε βεσυχηεν, ωιεδερ κειτεν υνδ ινδιϖιδυελλεν Μγλιχη− αυσσετζυνγεν φρ διε Βεωλτι−
σχηυλισχηε Ερφολγσερλεβνισσε υνδ κειτεν δεσ Κινδεσ ιµ Μιττελπυνκτ γυνγ ζυστζλιχηερ Λερναν−
Ερλειχητερυνγ ιν δερ Ερπροβυνγσ− στεηεν, ωασ ιστ ρεαλισιερβαρ υνδ φορδερυνγεν ϖερβεσσερτ ωερδεν.
στυφε. Σιε κννεν σο αν ιηρεν νευ ριχητιγ φρ δασ Κινδ. Νιχητ ϕεδερ Ζυδεµ βεστεητ διε ϖιελφλτιγε Μγ−
ερκανντεν Στρκεν ωαχησεν. ∆ασ Βιλδυνγσαβσχηλυσσ ιστ ϖον ϕεδεµ λιχηκειτ ζυ κνστλερισχηερ, ηανδ−
γεµεινσαµε Λερνεν αλλερ Λερν− Κινδ ερρειχηβαρ, δασ ζειγτ σιχη ωερκλιχηερ, µυσισχηερ οδερ σπορτ−
λιχηερ Βεττιγυνγ.
βεγαβυνγεν µιτεινανδερ γαραν− αυχη αν Γεσαµτσχηυλεν.
τιερτ κεινεσωεγσ, δασσ σοζιαλε Αυχη εινε Γεσαµτσχηυλε εντλσστ Ρεδακτιον Σταδτγεσπρχη: Ωελ−
Υντερσχηιεδε αβγεβαυτ ωερδεν Σχηλεριννεν υνδ Σχηλερ ναχη Ερ− χηε Αυσωιρκυνγεν ηατ διε Γεσαµτ−
οδερ διε Ζυσαµµεναρβειτ γε− φλλυνγ ιηρερ ςολλζειτσχηυλπφλιχητ σχηυλε φρ διε Ηεµερανερ
Ρεδακτιον Σταδτγεσπρχη: Φραυ
Γροτηε, Σιε σινδ αλσ εηεµαλιγε
Ρεκτοριν δερ Ηαυπτσχηυλε
Υρβεχκερ Στρα⇓ε εινε ςερφεχητεριν
δεσ δρειγλιεδριγεν Σχηυλσψστεµσ.
Νεννεν Σιε υνσ ϖιερ γυτε Γρνδε,
διε φρ διε βεστεηενδε Σχηυλ−
στρυκτυρ σπρεχηεν.
Υτε Γροτηε: Ζυνχηστ γεωηρλει−
στετ δασ δρειγλιεδριγε Σχηυλσψστεµ
γεραδε φρ Ηεµερ βερσχηαυβαρε
Σψστεµε. ∆υρχη κλεινε Εινγανγσ−
κλασσεν γενιε⇓εν διε Κινδερ ϖορ
αλλεµ ιν δεν Ηαυπτσχηυλεν εινε
περσνλιχηε Ανσπραχηε. Κινδερ ερ−
φαηρεν αυφ περσνλιχηερ Βασισ Ιν−
διϖιδυαλιττ υνδ γεωιννεν ςερτραυ−
εν. Φρηζειτιγ ωερδεν διε Σχηω−
χηεν ερκανντ υνδ ϖορηανδενε
Ρεσσουρχεν εντδεχκτ υνδ αυσγε−
βαυτ.
Αλλε Κινδερ ωερδεν ϕε ναχη ιηρεν
Βεδρφνισσεν γεφρδερτ, διε βεσον−
δερσ Βεγαβτεν υνδ διεϕενιγεν µιτ
Λειστυνγσσχηωιεριγκειτεν. Σοµιτ
ερλεβεν διε Κινδερ ναχη δερ
Γρυνδσχηυλε, ιν δερ γεραδε διε
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Υτε Γροτηε − εηεµαλιγε Σχηυλλειτεριν δερ ΗΣ Υρβεχκερ Στρα⇓ε
Σχηυλστρυκτυρ?
Υτε Γροτηε: Κυρζφριστιγ ηττε διε
Γεσαµτσχηυλε ζυνχηστ Αυσωιρ−
κυνγεν ϖορ αλλεµ αυφ διε Ανµελδε−
ζαηλεν δερ Ηεµερανερ Ηαυπτσχηυ−
λεν, µιττελφριστιγ ωρδε σιχη διε Ερ−
ριχητυνγ αυχη αυφ διε Σχηλερζαη−
λεν δεσ Γψµνασιυµσ υνδ δερ Ρε−
αλσχηυλε νιεδερσχηλαγεν υνδ λανγ−
φριστιγ ωιρδ εσ ιν Ηεµερ ϖιελλειχητ
νοχη δρει οδερ ϖιερ Σχηυλφορµεν
γεβεν, αβερ ωιε ωερδεν διεσε αυσ−
σεηεν?
Ρεδακτιον Σταδτγεσπρχη: Ωασ
ωρδεν Σιε δεν Ελτερν εµπφεηλεν,
διε εινε Γεσαµτσχηυλε φρ Ηεµερ
φορδερν?
Υτε Γροτηε: Ωηρενδ µεινερ
∆ιενστζειτ αλσ Ρεκτοριν εινερ
Ηεµερανερ Ηαυπτσχηυλε ηαβε ιχη
11 Ινφορµατιονσϖερανσταλτυνγεν
δυρχηγεφηρτ. ∆αβει ωνσχητε ιχη
µιρ, δασσ Ελτερν αλλε Ινφορµατιονσ−
µγλιχηκειτεν αλλερ φρ ιηρ Κινδ ιν
Φραγε κοµµενδεν Σχηυλφορµεν
νυτζεν, αλλε οφφιζιελλεν υνδ ινοφφιζι−
ελλεν, υµ σοµιτ διε Χηανχεν φρ
Ιηρ Κινδ ζυ ερκεννεν υνδ ωαηρζυ−
νεηµεν. Υνσερ Βιλδυνγσσψστεµ
κανν αλσ Βαυκαστενσψστεµ βε−
τραχητετ ωερδεν, δασ υντερσχηιεδ−
λιχη αυφεινανδερ αυφβαυτ υνδ ζυ
ϕεδεµ Βιλδυνγσ− οδερ Βερυφσζιελ
φηρεν κανν. ϑεδε Σχηυλφορµ φορ−
δερτ νατρλιχη ειγενεσ Ενγαγε−
µεντ, Λερνβερειτσχηαφτ υνδ ∆ισζι−

πλιν. ∆ανν γελινγτ δερ Ερφολγ δερ
Κινδερ ιν ενγερ Ζυσαµµεναρβειτ
ϖον Ελτερν υνδ Σχηυλε.
Ωερ διεσεσ Βαυκαστενσψστεµ ρεα−

αβγεβεν.
Υνσερ Βιλδυνγσσψστεµ ιν ΝΡΩ ιστ
δυρχηλσσιγ, δασ ζειγτ γανζ ακτυ−
ελλ διε Ανζαηλ δερ Σχηλεριννεν

Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ (λινκσ) υνδ Βερναδεττε
Βοεγερ (ρεχητσ) φηρτεν δασ Γεσπρχη µιτ Υτε
Γροτηε.

λιστισχη ωαηρνιµµτ, κανν σπτερ
ζυνχηστ σχηεινβαρ φερνε Ζιελε ερ−
ρειχηεν.
Ελτερν σολλτεν ϖεριννερλιχηεν, δασσ
Σχηυλζειτ ιν ϕεδερ Σχηυλφορµ βε−
δευτετ, δασσ σιε ιηρε Κινδερ υντερ−
σττζεν, σιχη µιτ ιηνεν βεφασσεν,
σιε τρστεν υνδ βισ ζυρ ωιρκλιχηεν
Σελβστστνδιγκειτ βεγλειτεν µσ−
σεν. ∆ιεσ ιστ µανχηµαλ αυχη µιτ
περσνλιχηεµ ςερζιχητ ϖερβυνδεν.
Ιν κεινερ Σχηυλφορµ δρφεν Ελτερν
ιηρε ςεραντωορτυνγ αν διε Σχηυλε

υνδ Σχηλερ µιτ δερ αλλγεµεινεν
Ηοχησχηυλρειφε, διε στετιγ ανστειγτ.
ςιελεν ιστ νιχητ βεωυσστ, δασσ αυχη
διε Αβσχηλσσε δερ Ηαυπτσχηυλε
κεινε Σαχκγασσε δαρστελλεν.
Ρεδακτιον Σταδτγεσπρχη: Φη−
ρεν Σιε βιττε φολγενδεν Ηαλβσατζ ζυ
Ενδε: Εινε Γεσαµτσχηυλε φρ
Ηεµερ βεδευτετ
Υτε Γροτηε: , δασσ ωιρ ετωασ βε−
κµεν, ωασ ωιρ σειτ ϑαηρεν ιν βεσ−
σερερ Φορµ ιν Ηεµερ σχηον ηα−
βεν!

Χ∆Υ φρ Οφφενε Γανζταγσσχηυλε
Μιτ δεµ πολιτισχηεν Ωεχησελ ιν
ΝΡΩ σολλτε αυχη αν υνσερεν Σχηυ−
λεν ιµ Πριµαρβερειχη ειν φρισχηερ
Ωινδ ωεηεν.
Υνσερε Σταδτ ηατ ιν δεν ϖεργανγε−
νεν ϑαηρεν διε Γανζταγσανγεβοτε
αν υνσερεν Γρυνδσχηυλεν αυσγε−
βαυτ υνδ σετζτε δαβει αυφ στνδι−
γε Θυαλιττσϖερβεσσερυνγεν βει
δεν Βετρευυνγσανγεβοτεν.
∆ιε Χ∆Υ Ηεµερ ηατ σιχη δαφρ
σταρκ γεµαχητ υνδ εινγεσετζτ Βε−
γαβυνγεν υνδ Φηιγκειτεν δερ
Κινδερ ζυ υντερσττζεν υνδ ζυ φρ−
δερν, ϖορ αλλεµ ϖον βιλδυνγσ−
βεναχητειλιγτεν Φαµιλιεν. ∆ασ Ζιελ

εινερ σολχηεν οφφενεν Γανζταγσ−
γρυνδσχηυλε ιστ εινδευτιγ:
Εσ γεητ υµ ςερβεσσερυνγ δερ Βιλ−
δυνγσχηανχεν δυρχη ειν Γεσαµτ−
κονζεπτ ϖον Βιλδυνγ, Ερζιεηυνγ
υνδ θυαλιφιζιερτε Βετρευυνγ, εσ γιλτ
ϖορ αλλεµ διε ςερεινβαρυνγ ϖον
Φαµιλιε υνδ Βερυφ σιχηερ ζυ στελ−
λεν. Αν δερ Οργανισατιον δερ αυ−
⇓ερσχηυλισχηεν Ανγεβοτε δερ οφ−
φενεν Γανζταγσσχηυλε βετειλιγτεν
σιχη διε Κινδερ− υνδ ϑυγενδηιλφε
δερ Σταδτ Ηεµερ.
Σοµιτ ιστ Ηεµερ αυφ γυτεµ Ωεγ.
Μιττλερωειλε βιετεν ιν Ηεµερ φνφ
Γρυνδσχηυλεν µιτ ινσγεσαµτ 150

Σχηλερ/Σχηλεριννεν βερ δεν
νορµαλεν Υντερριχητ ηιναυσ δεν
οφφενεν Γανζταγ αν, ζυστζλιχη ζυ
δεν ανδερεν Βετρευυνγσφορµεν
ωιε ζ.Β. διε ςορ− υνδ ⇐βερµιτταγσ−
βετρευυνγ.
∆ιε Χ∆Υ Ηεµερ κονντε δυρχη διε
Ερφαηρυνγσβεριχητε δερ βερειτσ βε−
στεηενδεν Γανζταγσανγεβοτε ειν
δυρχηωεγ γυτεσ πδαγογισχηεσ
Γεσαµτκονζεπτ ερκεννεν, βει δεµ
διε ϕυνγεν Μενσχηεν ιν ιηρερ ινδι−
ϖιδυελλεν Εντωιχκλυνγ γεφρδερτ
ωερδεν υνδ δασ δαζυ βειτραγεν
σολλ, Βεναχητειλιγυνγεν ζυ ϖερµει−
δεν οδερ αβζυβαυεν.
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Χ∆Α− ∆ερ Μενσχη ιµ Μιττελπυνκτ
µχητεν, δασσ υνσερε Πολιτικ στν−
διγ ρχκγεκοππελτ βλειβτ αν διε Ιν−
τερεσσεν υνδ Ερφαηρυνγεν δεσ Ειν−
ζελνεν αµ Αρβειτσπλατζ. Νυρ σο
ζηλτ υνσερε Στιµµε ιν δερ Παρτει
υνδ ιν δεν Γεωερκσχηαφτεν.
Ωιρ σετζεν υνσ ειν, βεισπιελσωει−
σε φρ µενσχηενωρδιγε Αρβειτσ−
βεδινγυνγεν, Αυσβιλδυνγ υνδ Αρ−
βειτ φρ αλλε, Γλειχηβερεχητιγυνγ
ϖον ερωερβστ−
τιγεν Φραυεν
υνδ
νιχητ−
ερωερβσττιγεν
Μττερν, εινε
λεβενσωερτε
Υµωελτ, φρ διε
Βελανγε δερ
Σχηωερβεηιν−
δερτεν.
ϖ.λ.ν.ρ. Ηυβερτ Σχηυλτε, Μιχηαελ Εσκεν, Ωολφγανγ
∆εσ Ωειτερεν
Ωνυκ, Καρλ−ϑοσεφ Λαυµανν, Χλαυσ Φερριρε
ωολλεν ωιρ διε
Ωιεδερειν−
γλιεδερυνγ ϖον
∆ιε Χ∆Α ιστ εινε ςερεινιγυνγ δερ
Χ∆Υ, διε διε Αρβειτνεηµερ−
ιντερεσσεν ιννερηαλβ δερ Χ∆Υ ϖερ−
τριττ.
Φρ διε Χ∆Α γελτεν κεινε ιδεολο−
γισχηεν Πηρασεν. ∆ερ Μενσχη, υνδ
νιχητ ιργενδεινε Ιδεε στεηεν ιµ
Μιττελπυνκτ ιηρεσ Ηανδελνσ.
∆ιε εντσχηειδενδε Βασισ υνσερερ
Αρβειτ λιεγτ ιµ Βετριεβ. ∆ενν ωιρ

Λανγζειταρβειτσλοσεν ιν δεν Αρ−
βειτσµαρκτ, δεν Αρβειτσλοσεν ϖερ−
στρκτ Ανρειζε ζυρ Αρβειτ γεβεν,
Μοδελλε ζυρ Μοβιλζειτ υνδ
Τελεαρβειτ, διε Βεκµπφυνγ ιλλεγα−
λερ Βεσχηφτιγυνγ, δεν Σοζιαλσταατ
βεωαηρεν.
Σο ηαλτεν αυχη ωιρ ιν Ηεµερ δεν
στνδιγεν Κοντακτ ζυ δεν Βετριε−
βεν, ιν δεµ ωιρ Βετριεβσ−
βεσιχητιγυνγεν οργανισιερεν υνδ
Γεσπρχηε µιτ δεν Γεσχηφτσλει−
τυνγεν υνδ Βετριεβσρτεν ζυµ
Ανλασσ νεηµεν, υνσερε Ζιελε
δυρχηζυσετζεν.
Ιντερεσσιερτε υνδ Φρευνδε σινδ
ιµµερ ηερζλιχη εινγελαδεν, σιχη αν
διεσεν Τηεµεν ζυ βετειλιγεν.
Ιµ Φρηϕαηρ βεσυχητε µιτ υνσ ιν
Ηεµερ Αρβειτσ− υνδ Σοζιαλµινιστερ
δεσ Λανδεσ ΝΡΩ υνδ ςορσιτζεν−
δερ δερ Βυνδεσ Χ∆Α Καρλ−ϑοσεφ
Λαυµανν διε Φιρµα Συνδωιγερ
Μεσσινγωερκ.

Μρκισχηερ Κρεισ υνδ Ευροπα βει δερ Χ∆Υ
ςορστανδσωαηλεν στανδεν βειµ δευτυνγ δερ Ευροπαωαηλ φρ διε ωερδεν, διε αυχη Ηεµερ υνµιττελ−
Κρεισπαρτειταγ δερ Χ∆Υ−ΜΚ ιν Κοµµυνεν ϖορ Ορτ κλαρ γεµαχητ βαρ βετρεφφεν, ωιε ζ.Β. ιµ Πολιτικ−
φελδ δερ ρεγιοναλεν Στρυκτυρ−
Ηερσχηειδ αν. Γλειχη ϖιερ ωερδεν.
Ηεµερανερ σινδ γεωηλτ ωορδεν: ςον Ηεµερ ναχη Βρσσελ ιστ εσ πο− φρδερυνγ. ∆ιε Χ∆Υ−Ηεµερ µχη−
∆ιανα Ναυϕοχκσ, Βερναδεττε λιτισχη νιχητ ωειτ, σο Γροπενγιε⇓ερ τε ιν Ζυκυνφτ ϖερστρκτ αυχη
Βγερ, Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ υνδ ωειτερ. ∆εν Βργερν µσσε ϖερ− ευροπαπολιτισχηε Τηεµεν δισκυτιε−
Ηολµ ∆ιεκενβροχκ γεηρεν ναχη δευτλιχητ ωερδεν, δασσ ιν Βρσσελ ρεν υνδ αυφ διε Φελσενµεερσταδτ
εινεµ γυτεν Ωαηλεργεβνισ νυν αλσ ωιχητιγε Εντσχηειδυνγεν γετροφφεν βεζιεηεν.
Βεισιτζερ
δεµ
Γεσαµτ−
κρεισϖορστανδ αν. ∆αµιτ ιστ δερ
Σταδτϖερβανδ Ηεµερ ιν δερ Χ∆Υ−
ΜΚ γυτ αυφγεστελλτ, φρευτ σιχη
Ηεµερσ Χ∆Υ−ςορσιτζενδερ Μαρτιν
Γροπενγιε⇓ερ. ∆ανεβεν βεσχηφ−
τιγτε διε ςορβερειτυνγ δερ βεϖορ−
στεηενδεν Κοµµυναλ− υνδ Ευρο−
παωαηλ ιµ Σοµµερ 2009 διε Χ∆Υ−
∆ελεγιερτεν. Γεµεινσαµ µιτ δεµ
ωιεδερ γεωηλτεν Κρεισϖορσιτζεν−
δεν Βερνδ Σχηυλτε (ΜδΛ) υνδ δεµ
ηειµισχηεν Ευροπααβγεορδνετεν
∆ρ. Πετερ Λιεσε στιµµτεν σιχηΖυµ
διε
Φαµιλιεν−
ϖ.λ.ν.ρ.: Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ, Βερναδεττε Βγερ,
Χηριστδεµοκρατεν αυφ διε ανστε−
φοτο
ηενδεν Αυφγαβεν δερ βειδενστελλτεν
ζυ−
Βερνδ Σχηυλτε (ΜδΛ), Ηολµ ∆ιεκενβροχκ υνδ
σαµµενγελεγτεν Ωαηλεν ειν.σιχη
∆α−
∆ρ. Πετερ Λιεσε (ΜδΕΠ)
βει µσσε ϖορ αλλεµ αυχη διεδιε
Βε−
Ωανδε−
ρερ δερ
Χ∆Υ αµ Βισµαρχκτυρµ αυφ.
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Ρατ ϖεραβσχηιεδετ Ηαυσηαλτ φρ δασ ϑαηρ 2008
∆ιε Χ∆Υ−Φρακτιον υντερσττζτ αλλε
Βεσχηλσσε,
διε δαραυφ
γεριχητετ,
υ ν σ ε ρ ε
Σ τ α δ τ
λιεβενσ− υνδ
λεβενσωερ−
τερ ζυ µα−
χηεν. Μιτ
διεσεµ Αυσ−
βλιχκ φασστε
δερ Χ∆Υ−
Φρακτιονσ−
ϖορσιτζενδε
∆ρ. Γερηαρδ
Ωεβερσ σει−
νε
Ρεδε
ανλσσλιχη δερ Ηαυσηαλτσπλαν−
βερατυνγεν ιµ Σταδτρατ ζυσαµµεν.
Αµ 13. Μρζ 2008 ηαττεν διε
Ηεµερανερ Κοµµυναλπολιτικερ δεν
στδτισχηεν Ηαυσηαλτ ιµ Ρατ ϖερ−
αβσχηιεδετ.
Αλλειν διε γεπλαντεν Ινϖεστιτιονεν
ηττεν εινεν Υµφανγ ϖον βερ 12
Μιο . ∆αϖον ωρδεν διε 885.000
 ερηαλτεν. Αν δερ Ρεαλσχηυλε ωρ−
δεν διε 30 ϑαηρε αλτεν Παϖιλλονσ

αβγερισσεν υνδ δυρχη νευε Κλασ−
σενρυµε
ερσετζτ.
∆ερ
Σχηυλαυσσχηυσσ ηαβε αυφγρυνδ
εινεσ Αντραγσ δερ Χ∆Υ−Φρακτιον
βεσχηλοσσεν, δασσ νυνµεηρ ϖιερ
σταττ δερ ϖον δερ ςερωαλτυνγ γε−
πλαντεν ζωει Κλασσενρυµε γεβαυτ
ωερδεν. Ιµ Βερειχη δερ Κινδερ 
υνδ ϑυγενδαρβειτ σειεν Ινϖεστιτιο−
νεν ϖον ρυνδ 240.000  ϖοργεσε−
ηεν. Ιν δεν Βρανδσχηυτζ ινϖεστιερτ
διε Σταδτ Ηεµερ ναχη Ανγαβεν ϖον
Ωεβερσ φαστ 870.000 Ευρο. Ιν
Ιηµερτ ωερδε ιµ Βερειχη Οστφελδ
ειν ωειτερεσ Βαυγεβιετ γεπλαντ.
Φρ δεν 1. Βαυαβσχηνιττ στελλε διε
Σταδτ 70.000  βερειτ. Μεινε Φρακ−
τιον ηατ σιχη φρ διεσεσ Νευβαυγε−
βιετ εινγεσετζτ. Ωιρ σχηαφφεν δα−
µιτ διε ςοραυσσετζυνγεν φρ εινε
ναχηηαλτιγε Εντωιχκλυνγ δεσ Ορτσ−
τειλσ Ιηµερτ, ερκλρτε δερ Χ∆Υ−
Φρακτιονσϖορσιτζενδε ωειτερ.
Ζυρ Βεσειτιγυνγ δερ Στρα⇓εν− υνδ
Βρχκενσχηδεν, διε δυρχη δεν
Στυρµ Κψριλλ ϖερυρσαχητ ωυρδεν,
ωιρδ διε Σταδτ Ηεµερ βερ 200.000
 αυφωενδεν. Ωεβερσ δανκτε δερ
ςερωαλτυνγ, δασσ σιε αυφ Αντραγ

δερ Χ∆Υ−Φρακτιον ηιν εινεν αυσ−
φηρλιχηεν Σαχηστανδσ− υνδ Σχηα−
δενσβεριχητ ϖερφασστ ηττε, ναχη
δεµ διε Σχηδεν νυν σχηριττωει−
σε αβγεαρβειτετ ωρδεν.
∆εν γρ⇓τεν Βροχκεν δερ Ινϖεστι−
τιονεν µαχητεν, σο Γερηαρδ Ωε−
βερσ, διε Μιττελ φρ δεν Υµβαυ δερ
Ιννενσταδτ αυσ. Βερειτσ ιµ ϑανυαρ
2008 ηαττε δερ Σταδτρατ βεσχηλοσ−
σεν, διε Εντλαστυνγσστρα⇓ε φρ δασ
Ωοηνγεβιετ Ηεµερ−Μιττε−Οστ ζυ
βαυεν υνδ δαφρ 2,2 Μιο.  βερειτ
ζυ στελλεν.
Ωεβερσ κριτισιερτε, δασσ διε ΣΠ∆
δεµ Ηαυσηαλτ 2008 νιχητ ζυ−
στιµµτ. Ωρτλιχη ερκλρτε δερ Χ∆Υ−
Φρακτιονσϖορσιτζενδε Ωερ διεσεµ
Ηαυσηαλτ νιχητ ζυστιµµτ, κανν
σπτερ νιχητ φρ σιχη βεανσπρυ−
χηεν, ερ ηαβε ετωασ φρ υνσερε
Σταδτ γεταν. Ωενν σιε ωεγεν ϕε−
δερ Αβστιµµυνγσνιεδερλαγε κνφ−
τιγ δεµ Ηαυσηαλτ ιηρε Ζυστιµµυνγ
ϖερωειγερν − υνδ νιχητσ ανδερεσ
ιστ ϕα ιηρ ςερηαλτεν −, δανν βραυ−
χηεν σιε κνφτιγ αν δεν Ηαυσ−
ηαλτσπλανβερατυνγεν γαρ νιχητ
µεηρ τειλζυνεηµεν.

Ηεµερ ϖερνδερτ σειν Γεσιχητ
∆ιε Ιννενσταδτ ϖον Ηεµερ ωιρδ ιν
δεν νχηστεν Μονατεν υνδ ϑαηρεν
δυρχη Βαυστελλεν, Νευβαυτεν υνδ
ςερκεηρσβεειντρχητιγυνγεν γε−
κεννζειχηνετ σειν. Φαηρεν Σιε αµ
βεστεν υµ Ηεµερ ηερυµ, σο βε−
σχηρειβτ δερ ερστε Βειγεορδνετε
υνσερερ Σταδτ, Πετερ Φριεδριχη, διε
βεϖορστεηενδε Σιτυατιον. ςιελ Ηυ−
µορ υνδ Γεδυλδ ωερδεν διε
Ηεµερανερ αυφβρινγεν µσσεν,
βισ αλλε Βαυαρβειτεν ιν δερ Ιννεν−
σταδτ αβγεσχηλοσσεν σειν ωερδεν
υνδ διε Φελσενµεερσταδτ δορτ ιν
νευεµ Γλανζ ερστραηλτ.
∆ερ Ηαδεµαρεπλατζ βεκοµµτ ειν
νευεσ Γεσιχητ, δερ σπρδε Χηαρµε
δερ 70ερ ϑαηρε ωειχητ µοδερνερ
Αρχηιτεκτυρ υνδ 220 Παρκπλτζεν
φρ δεν Εδεκα−Μαρκτ, δερ δασ
Φελσενµεερ−Χεντερ αυσ Πλατζ−
γρνδεν ϖερλασσεν ωιρδ. ∆ερ Κνο−
τενπυνκτ Οηλ/Βαηνηοφσστρα⇓ε/

Οστενσχηλαηστρα⇓ε ωιρδ υµγεβαυτ
υνδ Αυσγανγσπυνκτ φρ εινε νευε
Εντλαστυνγσ− υνδ Ερσχηλιε⇓υνγσ−
στρα⇓ε, διε αυφ δερ στιλλγελεγτεν
Βαηντρασσε βισ ζυµ κρζλιχη αβγε−
ρισσενεν Γαστηοφ Ρυππρεχητ ρειχητ
υνδ δορτ ωιεδερ ιν διε Ηαυπτστρα⇓ε
µνδετ. Σο κανν δασ νευε Φαχη−
µαρκτζεντρυµ, ωελχηεσ ιν δεν
νχηστεν ϑαηρεν αυφ δεµ Γελνδε
δερ Φιρµα Σευτηε υνδ δερ αλτεν
Φευερωαχηε εντστεηεν ωιρδ, προ−
βλεµλοσ βελιεφερτ υνδ ερρειχητ ωερ−
δεν.
∆ιε γρνε Ωελλε
ωιρδ ϖον δερ Καντ−
στρα⇓ε βισ ζυµ Αλτεν
Αµτσηαυσ λειστυνγσ−
φηιγερ γεσταλτετ.
Αυχη δασ Βαηνηοφσ−
γελνδε, ειν ωιρκλι−
χηερ Σχηανδφλεχκ ιν
υνσερερ Σταδτ, ωιρδ

νευ γενυτζτ. Ζυνχηστ εντστεηεν
δορτ φρ διε Λανδεσγαρτενσχηαυ
2010 Βεσυχηερ−Παρκπλτζε υνδ
αυφ δερ Βαηντρασσε ιν Ριχητυνγ
Μενδεν εντστεητ ειν Ραδωεγ. Εσ
ιστ εινε γεωαλτιγε Αυφγαβε, διε
Ηεµερ ιν δεν νχηστεν ϑαηρεν ζυ
στεµµεν ηατ, αβερ εσ ιστ αυχη εινε
εινµαλιγε Χηανχε, υνσερε Ηει−
µατσταδτ νοχη λιεβενσ− υνδ λε−
βενσωερτερ ζυ γεσταλτεν σο Ηανσ
Σχηµλε, δερ ςορσιτζενδε δεσ Πλα−
νυνγσαυσσχηυσσεσ.
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Σταδτρτσελ
1. Ωιε ηιε⇓ Ηεµερ ιν δερ ερστεν υρκυνδλιχηεν Ερωηνυνγ ϖον 1072?
2. Ηαρµονισχηε Εινριχηυνγ ιµ αλτεν Αµτσηαυσ.
3. Ωελχηερ Πλατζ ωιρδ ιν δεν νχηστεν Μονατεν κοµπλεττ υµγεβαυτ?
4. Ωιχητιγεσ Ερειγνισ ιµ ϑαηρ 2010.
5. Ωο φινδετ ιν διεσεµ ϑαηρ διε Λανδεσγαρτενσχηαυ σταττ?
6. Ναχηναµε δεσ ερστεν Βειγεορδνετεν δερ Σταδτ Ηεµερ.
7. Κυρζφορµ εινερ στδτισχηεν Κυλτυρεινριχητυνγ.
8. Ινφορµατιονσσχηριφτ δερ ϑυνγεν Υνιον.
9. Εηεµ. Ναµε δεσ ϕετζιγεν Κονϖερσιονσγελνδεσ.
10. Ηχηστεσ πολιτισχηεσ Εντσχηειδυνγσγρεµιυµ δερ Σταδτ.
11. Σδλιχηστερ Σταδττειλ Ηεµερσ.
12. Γρο⇓ερ Σοην δερ Σταδτ, ϖορ 75 ϑαηρεν ϖερστορβεν.
13. Αν ωελχηερ Σχηυλε σολλ ναχη δεµ Ωιλλεν δερ Χ∆Υ εινε Μενσα
γεβαυτ ωερδεν?
14. Βεκανντεστεσ Νατυρσχηυτζγεβιετ Ηεµερσ.
15. Ηερρσχηαφτλιχηεσ Γεβυδε ιν υνσερερ Σταδτ.
16. Ερστεσ Ωορτ δεσ Λανδεσγαρτενσχηαυ−Μοττοσ.
17. Ωοζυ ωιρδ εσ ιν δερ εηεµαλιγεν Κασερνε εινε νευε Αυσστελλυνγ
γεβεν?
18. Αν ωελχηερ Σχηυλε ωερδεν 4 Κλασσενρυµε ιν εινεµ µασσιϖεν
Παϖιλλιον γεβαυτ?
19. Ναµε δεσ Ηεµερανερ Βργερµειστερσ.
Τειλναηµεβεδινγυνγεν:
Σχηρειβεν Σιε δασ Λσυνγσωορτ αυφ εινε αυσρειχηενδ φρανκιερτε Ποστκαρτε υνδ σενδεν διεσε βιττε αν:
Χ∆Υ−Σταδτϖερβανδ Ηεµερ, ζ.Ηδ. Βερναδεττε Βγερ, Παρκστρ.111, 58675 Ηεµερ οδερ περ ε−µαιλ: βερναδεττε.βοεγερ≅γµξ.δε.
Αλλε Ποστκαρτεν, διε βισ ζυµ 31.08.2008 εινγεηεν (∆ατυµ δεσ Ποστστεµπελσ ) νεηµεν αν δερ ςερλοσυνγ τειλ.
∆ιε ςερλοσυνγ δερ Γεωιννε φινδετ φφεντλιχη βει δερ ςερανσταλτυνγ ∀Υνσερε Σταδτ − ∆ειν ςερειν∀ αµ 13.09.2008 σταττ.
Ορτ υνδ Ζειτπυνκτ εντνεηµεν Σιε βιττε δερ ρτλιχηεν Ταγεσπρεσσε. ∆ερ Ρεχητσωεγ ιστ αυσγεσχηλοσσεν.
Ζυ γεωιννεν σινδ ∆αυερκαρτεν φρ διε Λανδεσγαρτενσχηαυ 2010.

Νευεσ αυσ δερ Σενιορεν Υνιον

Ακτυελλεσ αυσ δερ ϑυνγεν Υνιον

∆ιε Σενιορεν Υνιον ηατ ιν δερ Μιτγλιεδερϖερσαµµ−
λυνγ ιµ Νοϖεµβερ 2007 ιηρεν ςορστανδ γεωηλτ. Ζυµ
1. ςορσιτζενδεν ιστ δερ Γρνδερ δερ Σενιορεν Υνιον
Ηεµερ, Ηανσ Σχηµλε, ιν σεινεµ Αµτ βεσττιγτ ωορ−
δεν, αλσ σειν Στελλϖερτρετερ ωυρδε Φρανζ Στειγερ ωιε−
δερ γεωηλτ. Σχηριφτφηρεριν ιστ ωειτερηιν Ρενατε
Τυσχηηοφφ. Αλσ Βεισιτζερ ωυρδεν Ιρµηιλδ Ηοφφµανν υνδ
Ηεινερ Υλλριχη ιν ιηρεν ⊗µτερν βεσττιγτ. Φρ δεν αυσ−
σχηειδενδεν Γοττφριεδ Κνιγ ωυρδε Βερνδ Ηερµεσ
αλσ Βεισιτζερ ιν δεν ςορστανδ γεωηλτ.
Χ∆Υ−ςορσιτζενδερ Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ δανκτε ιν
εινεµ Γρυ⇓ωορτ φρ διε γελειστετε Αρβειτ υνδ φρευτ σιχη
αυφ ωειτερε Ακτιϖιττεν δερ Ηεµερανερ Σενιορεν ιν
δερ Υνιον.
∆ερ ηειµισχηε Λανδταγσαβγεορδνετε Ηυβερτ Σχηυλ−
τε ινφορµιερτε βερ διε νευεστεν Τηεµεν αυσ ∆σ−
σελδορφ. ∆ιε Μιτγλιεδερ δερ Σενιορεν Υνιον ηαβεν αλσ
µονατλιχηεν Τρεφφπυνκτ εινεν Σταµµτισχη εινγεριχη−
τετ, δερ ιµµερ αµ λετζτεν ∆οννερσταγ εινεσ Μονατσ
ιν δερ Γαστστττε Μαρϕανσ σταττφινδετ. Ιντερεσσιερτε
σινδ ηερζλιχη εινγελαδεν, βιττε εντνεηµεν Σιε δερ Τα−
γεσπρεσσε διε ακτυελλεν Τερµινε.

Ρυνδ υµ ιηρεν ςορσιτζενδεν Τιµ Σχηνειδερ ηατ διε
ϑυνγε Υνιον βει ιηρερ ϕνγστεν Κλαυσυρταγυνγ ιµ Οκ−
τοβερ δεσ ϖεργανγενεν ϑαηρεσ ναχη δρειϕηριγερ Παυ−
σε διε Σταδτγεδανκεν ηεραυσγεβραχητ. ∆ορτ στελλτ διε
ϑΥ νιχητ νυρ ιηρε πολιτισχηε ϑυγενδϖερεινιγυνγ ϖορ,
σονδερν βεζιεητ αυχη Στελλυνγ ζυ κοµµυναλπολιτι−
σχηεν Τηεµεν. Ραυσ αυσ δεν Σχηυλδεν, Αττρακτι−
ϖε Ιννενσταδτ, Ωειτερβαυ δερ Α 46, Φρδερυνγ δερ
Βχηερει υνδ δερ Μυσικσχηυλε σινδ Πυνκτε, φρ διε
σιχη διε ϑΥ εινσετζεν ωιλλ. Γανζ κλαρ σπρεχηεν σιχη
Τιµ Σχηνειδερ υνδ σειν Τεαµ φρ ειν δρειγλιεδριγεσ
Σχηυλσψστεµ αυσ, βει δεµ αλλε Σχηυλεν φινανζιελλ
γλειχη αυσγεσταττετ ωερδεν. ∆εσ Ωειτερεν φορδερν
ωιρ εινε ϖερβεσσερτε υνδ ϖερστρκτε ςορβερειτυνγ δερ
Σχηλερ αυφ δασ σπτερε Βερυφσλεβεν, υναβηνγιγ ϖον
δερ Σχηυλφορµ, ηει⇓τ εσ ιν δεν Σταδτγεδανκεν δερ
ϑυνγεν Υνιον. ∆ευτλιχη ωιρδ ιν δεν Σταδτγεδανκεν
αυχη διε Φρευδε βερ δεν Ζυσχηλαγ φρ διε Λανδεσ−
γαρτενσχηαυ ιµ ϑαηρ 2010. ∆εννοχη φορδερτ διε ϑΥ,
δασσ διε βριγε Πολιτικ υνδ διε Σταδττειλε νιχητ αυ⇓ερ
Αχητ γελασσεν ωερδεν υνδ ωειτερηιν αυχη ιν ανδερε
Προϕεκτε ινϖεστιερτ ωιρδ.

Ιµπρεσσυµ:
Ηεραυσγεβερ: Χ∆Υ−Σταδτϖερβανδ Ηεµερ ιντερνετ: ωωω.χδυ−ηεµερ.δε
Κονζεπτιον υνδ Ρεδακτιον: Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ Ηολµ ∆ιεκενβροχκ Βερναδεττε Βγερ
ςεραντωορτλιχη: Μαρτιν Γροπενγιε⇓ερ Ηεδηοφστρα⇓ε 9 58675 Ηεµερ εµαιλ: µαρτιν.γροπενγιεσσερ≅ωεβ.δε
Γεσταλτυνγ: Ηειδε ςογε Ζυµ Ηοηλεν Ωεγ 3 58802 Βαλϖε
∆ρυχκ: ∆ρυχκ−& ςερλαγσζεντρυµ ΓµβΗ & Χο. ΚΓ Ηοηενσψβυργερστρ. 65−67 58039 Ηαγεν
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