
MEGHiV6

Tisztelettel meghivjuk a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi onkormrinyzar soron kovetkezo
k6pvisel6testiileti iil6s6re, amelynek

helye: Nemzetisdgek Hriza, Szeged, Osztr6vszky u. 6.

ideje: 2015. december 17. 18.00

napirendi ponda:

l. Magyarorsz6gi Gdrdgdk orsz6gos Onkormdnyzata 6ltal megkiilddtr 2015. 6vi nyari
gyermekt6borral kapcsolatos elszrimoldsa

2. Beszrimol6 a jubileumi programsorozattal kapcsolatos eddig megval6sult programokr6l.

3. A Nemzeti Miivel6d6si Int6zet csongrdd Megyei lrod6j6val val6 kapcsolatfelvdtel
kdzf o glalkoztalits el6 se git6se 6rdekdben

4. A szegedi nemzetisdgi Mikul6s-rendezv6ny k6lts6geihez vaI6 hozz6i6rul6s

5. Pitlytuati regisztr6ci6s dij befizet6se

6. Nemzetis6gi szak6cskdnyv kiadriseinak trirnogardrsa

7. T6tkoml6si gdrdgdkr6l sz6l6 ki6llitdsi anyag bemutat6sa Szegeden

8. Javaslat a ,,Kisazsiai gdrdg katasztr6fa" t<jrtdnelmi t6nyanyag6nak feltar6s6ra 6s egy
eml6kmri feldllit6sara.

9. Javaslat ,,A Magyarorszitgi Gdr6gs6gdrt,' dij alapit6sara.

Szeged, 2015. december 1 1.

lk"pl-l"v'
Dr. Kosztopulosz Andredsz, elncik



El6ter.ieszt6seh a Szegedi c drtig Neruzetis6gi orr ko r.rui rryzir r

2015. december l7_ei festiileri iil6s6re

1' napirendi pont: Magynrorsztigi Gdrdgdk OrsTdgos 

'nkorrtinyzatu 
(ihal nlegkiildi)lr 201s.dvi nydri gyermektribotaI kapcso!otos elszrimoIdsi

El6terjeszt6: Dr. I(osztopulosz Andreiisz

Javaslom, hogy a Szegedi Gcir6g. Nemzeris6gi onkorm6riyzat lbgadja er az sr/2015 (IX.it.) sz.hat6tozat alapjan, a Magyarorsz6gi G<irdgok orsz6gos Ont onnanyraranak a nydri gyerektdbor
anyagi t6mogatiisriLnak az elsz6moliisdt.

2' napirendi pont: Besxtimold a jubileunti programsorozattul kapcsolatos edtlig megvaldsuttprogramokr6l.

El6terjeszt6: Dr. I(osztopulosz Andrefsz

Besz6mol6 a 2015. 6v november6ben-december6ben lezajrorr, a jubileumi 6vhez kapcsol6cr6programokr6l.

3. napirendi pont: A Nemzeti Mrjivelfitldsi Intrizet Csongrdd lVlegyei Irorttijtiva! valdkctpcsolatfelvdtel kdz,lfogtatkoztatds el6segitdse d rde kdbe n

El6terjeszt6: Dr. I{osztopulos z Andrelsz

onkormdnyzatunk fontosnak tartj a a krizl'oglalkoztatds elosegit6s6t, mivel azr a leladata1apritamogat6sok megitdldse sordn is 1igyelembe veszik, s bizlrnl< benne, hogy akdzfoglalkoztatottak tisztessdges.bdrezds me ett el tudjdk I6tni azon r.ruautotui, urn.,y.,.",
szervezetii.nk mrik6d6se megkivrin. A kdzfoglalkoztatis el6k6szit6se 6rdek6ben a Szegedi
Nemzetisdgi onkormdr'ryzatok. Tdrsul6sa - 6n-i<orrndnyzatr-rnkat is k6pviselve - megbeszdldsttartott a Nemzeti Mrivel6ddsi rnt6zet csongrdcl Megyei ILoddjdnal vezeroivel, ?..,y0.n
megbesz6lt6k, melyek azok. a lehetosdgek, amelyek 

- 
keret6be., az rr.oda tiimogatdsdvar

kcizfoglalkoztatottakat foglalkoztathatnak a kcivetkezo eszre'd6ben. A megbesz6'ldsr6l aTarsul6s december 3-6n erektronikus lev6l form6jdban besziimolt. K6rem a testtiretet, hogy abeszrimol6 ismeret6ben errisitsiik meg a Nemzeti Miivel6d6si Intdzet csongr6d 
'Megyei

Irod6j6val val6 egyiittmrikdddsiink sz6nd6k6t a c6llal, hogy a kozlbglalkoztariist elSsegitsiik.

4' napirendi pont: A szegedi nemzetisdgi Mikul(ts-rendelvtnlt ka!$dgeiheT vnld hozztiidrulds

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulos r, Andrelsz

A Nemzetis6gi Szdvetsdg 6s a Szegedi Nemzetisdgi Oni<ormdnyzatol< Tdrsuldsa szervezes6ben
id6n is megrendez6sre keriilt a Mikr,rr6s-napi gyermekrencrezv6ny, a'relynek a Kciv6r Bdla
B?9.:zin:1M adotr hetyer. A gyerekek bdberoaddst rekinthenek meg, rnajcf pedig ,r",nJly"r"n
tal6lkozhattak a Mikul6ssal. Ezt k6vet6en ajrincl6kot kaptak. ut6bbi kdl;6g6r ai6rsulhs rillra.A f6nykepek a. Nemzetisdgek Irriza Facebook-ordardn Lekinrrret6k meg. ravasororn, hogy a
rendezvdny kdlts6gdhez 12.000 lbrinttal jhn-rljunk hozz6. A renclezvenytamoHathsr szamlaellen6ben, 6tutal6ssal rendezzi.ik a Szegedi Nemzetislgi On *ur,rriiryzntu'i iarsutAso
1 2 0 6 70 0 8-00 1 9 0 2 3 3 -0 0 I 0 0 0 09 sz. sztimtdi ti r a.



5. napirendi pont: Pdlytizati regisztricids tl0 be|izettse

El6terj eszt6: Dr. Kosztopulos z Anckelsz

Javaslom, hogy az Emberi Er6forr6s Trimogatdskezel6 riltal meghirdetett nemzerisdgi
p6ry6zatok bead6s6hoz sziiks6ges 3.000 Fr regisztriici6s dijar uraljuk (tt az aliuJii
banksz6mlasz6mra:

Emberi Er6forr:is Tdmogat:iskeze16
1 00 3 2 000-0 1 4 5 I 4 6 I _00000000
rBAN HUI 7 t 003 20000 t 4 5 t 46 I 0000000a

Megjegyz6s rovatba:
- EPER felhaszn6l6 n6v VAGy a szervezel ad6szdma
- NEMZ-I6

6. napirendi pont: Nemsetisdgi szaktics kd nyv k iurttisdna k tdmogatdsa

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulos z Andrelsz

A Szegedi Gdrclg Nemzetisdgi_0nkorm6nyzar a Nemzerisegi Szdvets6ggel korott megallapodas
drtelm6ben kezdem6nyezi ds t6mogassa, hogy 2016-ban jelenjen meg egy k6zos szakZcskonyv,
amelyhez az dnkorm6nyzat a sziiks6ges 6ner6vel rendelkezik.

7. napirendi pont: Tdtkomldsi gdrdgi)kr6t sz6ld kiti!tittisi anyug bemutatdsa STegeden

Eloterjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

Javaslom, hogy a szegedi G6rdg Nemzetisdgi Onkormanyzar a Szegedi Szlovak Nemzetrs6gi
Onkormdnyzattal 6s a Szegedi Szlov6kok Egyestiletdvel kdzdserl murassa be 2016. ndjusaban a
T6tkoml6sra keriilt gdrdgokkel kapcsolatos kiillir6st, illetve ezzel kapcsolatban szervezzrinlt
rendezv6nyt.

8. napirendi pont: Juvask a ,,Kist1uiai gdrdg katnszt6fn,, tbrtdnetmi tdnyanyagdnak
fe lt d r ds ti r a ds e gy e ml d k mli fe ki I t i t tis ri r a.

El6terjeszt6: Dr. I(osztopulosz Andre6sz

Javaslom, hogy rillitsunk fel egy emldkbizotrsAgot a 100 6ve kezd6clcitt ,,1(iseizsiai gordg
katasztr6fa" n6ven a tdrt6nelembe bevonult szomori esem6nysorozat t6rt6nelmi t6r'ryanyag6nak
kutat6sara 6s ennek nyomdn kezdemenyezzik egy emldkmli t-eLillitiisrinak megszervez6s6t a
Szegedi D6m mellett.



9. napirendi pont: Javaslat egt a,,A Maglarorsxdgi Gi)r6gslgdrt,, dij alapitdsdra.

El6terjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

Javaslom, hogy a Szegedi Gdr.g.Nemzetis6gi onkorminyzar vegye n.pirendre ds dolgozza kiegy 
"A Magyarorsz6gi G6r6gs6gdrt" dij megalapitdsanak iehets6ges lelt6telrendszer6t.

S2eged,2015.12.10.

Dr. Kosztopulos z Andrelsz

levezeto elncik
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JBCYZ6KONYV

K6sziilt 2015-12-17-6n 19.00 6rakor a Szegedi c6r6g Nemzetis6gi onkormiinyzarnak a

Szegedi Nemzetisdgek H6z6ban (Szeged, Osztrovszky u. 6.) raftotr k6pvisel6testiileti itlds6n.

Jelen vannak:

Dr. Koszropulosz Andredsz e Inok

Erd6lyi Mariann

Purosz Alexandrosz

elndkhelyettes

tag

Dr' Kosztopulosz Andre6sz: Kdszdnrom a megjelenteket. Megd apitom, hogy a Szegedi

Gdrdg Nemzetisdgi Onkormanyzar 3 f6 jerenldtdvel hat6rozatk6pes. purosz Arexandrosz

szem6ly6ben javaslatot teszek a jegyz6k6nyv hirelesitdjdre.

A testiilet 3 igen szavazaltal a kdvetkez6 hat rozatot hozza:

84/2015 C)(IL17.) sz. Szegedi Giirdg NO k6pvisel6testiile ti h^tilroz t

HATAROZAT

A szegedi G6rdg Nemzetis6gi onkormanyzat purosz Alexandroszt jegyz6kOnyv-hitelesit6nek

megv6lasztj a.

A hatfuozat hatalyba 16p6s6nek ideje: azonnal.

Dr. Kosztopulosz Andre sz: Javasolom, hogy az elozetesen megkuldcitt napirendr6l egyel6re

vegyiik le a 9. pontot, meft a kittintetdsek alapitdsa nem rarrozik a kdrelezo f'eladatok koze, es a

Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onko'niinyzat a meghiv6ban szereplo napirendi pontokat az

al6bbiak szerint vitassa meg:

1. Magyarorsz6gi Gdrdgdk orszdgos Onkorm6nyzara 6ltal megkiilddrt 2015. dvi ny6ri
gyermekt6borral kapcsolatos elsz6mol6sa



2. Besz6mo16 ajubileumi programsoi:ozarral kapcsolatos eddig niegval6sult programokr6i.

3. A Nemzeti Mrivelod6si lnt6zet csongr6d Megyei lrod6j6val val6 kapcsolati'elv6rel

kdzfoglalkoztat6s el6segit6se drdek6ben

4. A szegedi nemzetisdgi Mikul6s-rendezv6ny kdlts6geihez vaI6 hozzttjfuulas

5. Palyiuati regisztr6ci6s dij befizet6se

6. Nemzetis6gi szak6cskdnyv kiad6s6nak t6mogat6sa

7. T6tkoml6si gdr<igdk6l sz616 ki6llit6si anyag bemutardsa Szegeder.r

8. Javaslat a ,,Kis6zsiai gdr6g katasztr6fa" tdrtdnelmi t6nyanyagriLnak feltar6s6ra ds egy

eml6kmri feLillit6srira.

A testiilet 3 igen szavazallal a kdvetkez6 hat rozalothozza:

85/2015 (XU,17.) sz. Szegedi Gdriig N0 k6pvisel6restiile ti hatirozat

HATAROZAT

A szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormanyz at 2015-12-17-i iil6sdnek napirendjdt az al6bbiak

szerint elfogadj a:

1. Magyarorsz6gi Gdrdgdk orsz6gos Onkorm6nyzata altal megkiilddtt 2015. dvi nyari
gyermekt6bonal kapcsolatos elsz6mol6sa

2. Besz6mol6 ajubileumi programsorozattal kapcsolatos eddig megval6sult programokr6l.

3. A Nemzeti Miivel6ddsi Int6zet csongr6d Megyei lrodzij6val val6 kapcsolatf-elvdrel

kdzfoglalkoztatris el6segit6se 6rdekdben

4. A szegedi nemzetis6gi Mikul6s-rendezv6ny kdlts6geihez val6 hozzirj|rulls



5. P6ly6zati regisztr6ci6s dij befizetdse

6. Nemzetisdgi szak6cskdnyv kiadds6nak t6mogar6sa

7. T6tkoml6si g6rdg6kr6l sz6l6 ki6llit6si anyag bemutat6sa Szegeden

8. Javaslat a ,,Kis6zsiai gdr6g katasztr6fa" t6rt6nelmi t6nyanyag6nak feltar6s6ra 6s egy

eml6kmri fel6llit6sara.

A hattxozat hatdlyba 16p6sdnek ideje: azonnal.

l. napirendi pont: Magyarorsz6gi G6rdg<ik orsz6gos 0nkorm6nyzata 6ltal megkiilddn 2015.

6vi nyari gyermekt6borral kapcsolatos elsz6mol6sa

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javaslom, hogy a Szegedi Gcirdg Nemzetis6gi Onkormrinyzat

fogadja el az 51/2015 (1X.11.) sz. hat|rozar. alapjtn, a Magyarorsz6gi Gdrogdk orsz6gos

Onkormanyzatanak a ny6ri gyerekt6bor megrendezdsdre nyfrjtott anyagi t6mogat6s6nak az

elszdrnoldsdt ( l. sz. melldkler.).

A testijlet 3 igen szavazatlal a kcivetkez6 hal'rozalothozza:

86/2015 (KI.17.) sz. Szegedi Gd16g NO k6pvisel6testiile ti hat6rozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat elfogadja az sl/201s (X.It,) sz. hatarozat

alapjtn, a Magyarorszdgi G6rdg<lk orsz6gos onkorm6nyzat6nak a ny6ri gyerekt6bor

megrendez6s6re nyirjtott anyagi trimogatdsdnak az elszfunol6s t (1. sz. mell6klet).

A hatdrozat hat{lvba l6p6s6nek ideje: azoual.

2. napirendi pontr Besz6mo16 a j ubileumi programsorozarral kapcsolatos eddig megval6sult

programokr6l.



Dr. Kosztopulosz Andre6sz'. Az elm t idoszak renclkiviil esemdnyc|hs volt a jubileumi dv
programjainak kciszdnhet6en. November l9-6n ,,ATl-lEN oKoRl EMLEKEI,, cimmel nyilt
meg fot6ki6llitdsunk az 6szi ath6ni kir6nduliison k6sziilt kdpeinkbol. November 26_6n a

Kdzdleti 6s politikai viszonyok az antik vildgban eloaddssorozat keretdben

,,BIRODALOMEPiTES AZ ANTIK VILACBAN" CiMMEI Horti C6bOr, A SZTE
okortdft6neti Tansz6ke 6raad6 tanara tartott 6rdekes el6adast a klasszikus-, hellenisztikus-

Q"lagy Sandor) 6s r6mai kori birodalmak kialakul6sdr6l. F.z volt az Okorrdrtdneti Tar.rsz6kkel

kdzdsen megval6sitott eload6ssorozat idei 7. el6adrisa. Az eload6ssorozat anyaga hamarosan

meg fog jelenni Kdz6leti 6s politikai viszonyok az antik vilagban cimmel kdtet tbrm6jdban is.

November 27-6n a Grand, caf6ban nagy sikerrer zajlott le ,,GoNDoLKoDoM, TEHAr ,,. ..

cimmel slam poetry estiink. Az esten a magyarorszdgi sram poetry mozgalom szine-1ava

mutatkozott be kdzel szitz 6rdekl6d6 el6tt. December 2-6n keriilt sor az 6v kiemelt jelentosegii

ki6llitdsrira ..coRoc MENEKULTEK MAcYARORSZACON.. cimmet. amety a gorog
polgarhribonl sor6n Magyarorszrigra keriilt gdrdgorszdgi nT er.rel<i.iltek drkez6s6t, leteleped6s6t

6s beilleszksd6sdt mutatja be. A ki6llitdst megnyirotta Fokasz Nikosz, az ELTE szociol6giai
tansz6k6nek vezet6je. A rendezvdnyt g6rog tanchriz kcivette Szeltner Ldszl6 vezet6s6ver. a
fenti programok mindegyike sok drdekl6d6tt vonzort.

A testrilet 3 igen szavazattal a k6vetkez6 hatlrozatot hozza:

8712015 (nI.17.) sz. Szegedi Giiriig Nd k6pvisel6testiite ti h^tiroz^t

HATAROZAT

A Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onkorman yzat erfogadla Dr. Kosztopurosz Andredsz

beszimol6j6t ajubileumi programsorozattal kapcsolatos eddig megval6sult programokr6l.

A hatiirozat hatdlyba l6p6s6nek ideje: azonnal.



3. napirendi pont: A Nemzeti Mirveloddsi rnrdzcr Cso'gracl Megyei lrod6j6vai varo
kapcsolatfelvdtel kdzfoglalkoztat6s elosegitdse 6rdekdben

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: 0nkormrinyzatunk fontosnak tartj a a kozfoglarkoztat6s
el6segitds6t, mivel azt a feladatalapir tdmogat6sok megit6ldse sor6n is figyelembe veszik, s

bizunk benne, hogy a kdzfoglalkoztatottak tisztessdges bdrez6s mellett el tudjak liitni azon
feladatokat, amelyeket szervezettink mrikciddse megkivdn. A kdzlbglalkoztatris el6k6szit6se
6rdek6ben a Szegedi Nemzetisdgi 6nkorm6nyzatok r6rsul6sa dnkorm6nyzatunkat is
kdpviselve - megbesz6ldst tartott a Nemzeti Mrivelod6si Intdzet Csongrdd Megyei lrodajdnak
vezet6ivel, amelyben megbesz6ltdk, meryek azok a lehetosdgek, ameryek keret6ben, az rroda
t6mogatds6val kdzfoglalkoztatottakat foglalkoztathatn6k a k6vetkezo esztend6ben. A
megbesz6l6srdl a Tdrsulds december 3-zin elektronil<us lev6l lbrmrij6ban beszuimolt. K6rcm a
testiiletet, hogy a besz6mol6 ismeretdben er6sitsiik meg a Nemzeri Mtivelod6si lntezet
Csongr6d Megyei Iroddj6val val6 egyiitrmiikdd6siink sz6nd6k6t a cdllal, hogy a

kcizfoglalkoztarilst elosegitsiik.

A testiilet 3 igen szavazattala k6vetkez6 hatfuozatol hozza-.

88/2015 (KI.17.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6restiile ti hatilrozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat meger6siti a Nemzeti Mrivel6d6si Int6zet
csongr6d Megyei Irod6j6val val6 egyiittmrik<id6si sz6ncrek6t a c6lral, hogy a

kdzfogiaikoztardst el6segirse.

A hatfu ozat hatitlvba I 6p6s6nek idej e : azonnal.

4' napirendi pont: A szegedi nemzetis6gi Mikulds-rendezv6ny ktiltsdgeihez val6
hozzdiinul s



Dr. Kosztopulosz Andreiisz: A Ner.rzerisegi 5z6verseg es a Szegedi Ner.'zeLrs6gi

onkorm6nyzatok T6rsul6sa szervez6sdben id6n is nregrendez6sre keriilr a Mikr"rliis-napr

gyermekrendezv6ny, amelynek a l(6vdr Bdla Bdbszinhaz acion helyer. A gyerekek bzrbeloadast

tekinthettek meg, majd pedig szem6lyesen taliilkozhatrak a Mikulassal. Ezr kovet6en 4jirnddkot
kaptak. Ut6bbi kdlts6g6t a Tarsul6s 6llta. A fdnyk6pek a Nemzetiseg ek Hitza Facebook-oldalin
tekinthet6k meg. Javasolom, hogy a rendezv6ny kciltsdg6hez 12.000 forintral jdrulj unk hozz6. A
rendezv6nyt6mogat6st sz6mla ellendben, ritutal6ssal renclezziik a szegedi NemTeristgi
0nkormtinyzatok Trirsuldsa 12067008-001g023 3-0()j 0000y sz. szrin!ditjra.

A testillet 3 igen szavazattal a k6vetkez6 haliyozatot hozza:

89/2015 (XII.17.) sz. Szegedi Giiriig Nd k6pvisel6testiiteti hat{rozar

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkorm6nyzat a szegedi nemzetis6gi Mikukis-napi
gyermekrendezv'nyhez 72.000 Fttal jarul hozzir. A rendezvdny6mogatdst szamla ellen6ben,

6tutal6ssal a Szegedi Nemzetis6gi Onkormanyzatok r6rsul6s6nak rendezzrik.

Sze gedi Nemzeti s dgi )nko r mdnyzato k Tdrs ul iis a

Szdmlaszdm: I 2067008-001 9023 3-001 00009

I'Eg:jegyzes : MiJctzL6s-r]'api We ej'J:endezwq4ll

Ahatfuozathatalyba 16p6s6nek ideje: azonnal.

5. napirendi pont: P6lydzati regisztrdci6s dij belizetdse

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javaslom, hogy az Emberi Erolbrrds Thmogatdskezelo 6ltal

meghirdetett nemzetis6gi p6lydzatok bead6s6hoz sziiks6ges 3.000 Fr regiszrr6ci6s dijat utaljuk
6I az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelonek.

A testiilet 3 igen szavazattal a kdvetkez6 hatfrozatot hozza:



90n015 (XII.17.) sz. Szegedi Giiri;g NO k6pvisel6tesriile ri har{rozat

HATAROZAT

Az Emberi Er6fon6s T6mogat6skezel6 61tal meghirdetett nemzetisdgi p6,ly6zatok bead6srlhoz

sztiks6ges 3.000 Ft regisztr6ci6s dijat a szegedi Grirdg Nemzetisdgi Onkorn-ranyzat utalja at

az al bbi b ankszdmlaszdmt a:

Emberi E16forrds Tdmogat:{skezel6
1 003 2000-0 1 45 I 46 I -00000000
IBAN HU 1 7 1 00 3 20000 I 4 5 1 4 6 1 00000000

Megjegyzds rovatba:
- szegedigorogok VAGY a szerv ezet ad6sz6ma
-NEMZ-16

A hatfuozal hatdlyba l6p6s6nek ideje: azonnal.

6. napirendi pont: Nemzetis6gi szak6csk6nyv kiad6srinak t6mogatdsa

Dr. Kosztopulosz Andredsz: A Szegedi G6rdg Nemzetisegi Onkormanyzat a Nemzetisdgi

Szdvets6ggel kdtdtt megellapo din (2. sz. mell6klet) 6rtelm6ben kezdemdnyezze 6s tdmogassa,

hogy 2016-ban jelenjen meg egy k6zds szak6csk6nyv, amelyrrez az dnkormdnyzat a

szrlksdges 6nerovel rendelkezik.

A testiilet 3 igen szavazattal a kcivetkez6 hat rozat ol hozza..

9ll20l5 (XII.17.) sz. Szegedi G6riig NO k6pviset6testiile ti h^t6roz^t

HATAROZAT

A szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkorm6nyzar a Nemzetis6gi Szdversdggel kdtdtr

megiillapodds (2. sz. mell6klet) drtelmdben kezdem6nyezi ds t6mogatja, hogy 20 l6-ban
jelenjen meg egy kdzds szakdcskdnyv, amelyhez az dnkormlnyzat a sziiks6ges dner6vel

rendelkezik.

A hatixozat hatilvba l6pds6nek ideje: azonnal.



7. napirendi pont: T6tkoml6si g6rdgcikr6l sz6r6 ki6 it6si anyag bemutatdsa Szegeden

Dr' Kosztopulosz Andredsz: Javaslom, hogy a Szegedi ccircig Nemzetisdgi onkormdnyzat a

Szegedi Szlovdk Nemzetis6gi Onkormdnyzartar 6s a Szegedi Sziovdkok Egyesi.irer6ver r(ozdsen

mutassa be 2016 mdjus6ban a T6tkoml6sra keriilt gcircigdkkel kapcsolatos kidllit6st, illetve
ezzel kapcsolatban szery ezz:.Jink rendezv6nvt.

A testiilet 3 igen szavazattal a k6vetkez6 hatixozatolhozza:

9212015 ()(IL17.) sz. Szegedi G6riig Nd k6pvisel6tesriite ti hatirrozat

HATAROZAT

A Szegedi G6rdg Nemzetis6gi onkormri'yzat a Szegedi Szlov6k Nemzetis6gi
onkorm6nyzattal 6s a Szegedi Szlovrikok Egyesiiletdvel kdzosen mutassa be 2016 m6j us6ban

a T6tkoml6sra keriilt gdrdgcikkel kapcsolatos ki6llitrist, illetve ezzel kapcsolatban szervezzijnk
rendezv6nyt.

A hatdrozat hatttlyba l6p6s6nek ideje: azonnal.

8. napirendi pont.. Javaslat a ,,Kis6zsiai 96169 katasztr6fb,, tcirt6nelmi tenyanyaglnak
feltar6sara 6s egy eml6kmii fel6llit6s6ra.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javaslom, hogy dllitsunk fel egy emldkbizotts6got a 100 6ve
kezd6ddtt ,,Kisazsiai g6rdg katasztr6fa" ndven a rdrtenelembe bevonult szomoru
esemenysorozat tdrtdnelmi tdnyanyag6nak kutatdsara 6s ennek nyom6n kezdem enyezzak egy
emldkmti felailit6siinak megszervez6s6t a Szegedi D6m mellett. Az eml6kbizotts trg tagsaira a
javaslatom: Dr. Balog Ad6m, eln6k, Dr. Kosztopulosz Andreasz 6s purosz Arexandrosz
tagok, Muzamel Gitta. titk6r.

A testiilet 3 igen szavazattal a kcivetkez6 hatfurozalol hozza:

9312015 (XII.17.) sz. Szegedi Giirdg NO k6pvisel6resriile ti h^tilroz^t



HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkorm6nyzat dlritson t'el egy emrdkbizorts6got a r 00 eve
kezd6ddtt ,,Kisazsiai gdrcig katasztr6fa" ndven a tdft6nelembe bevonult szomoru
esem6nysorozat tdrt6nermi tdnyanyaganak kutatesiira ds ennek nyomdn kezdemenyezzen egy
emldkmii fellllit6sanak megszervez6s6t a Szegedi D6m mellett. Az eml6kbizotts6g tagjai: Dr.
Balog Ad6m, elndk, Dr. Kosztopulosz Andre6sz 6s purosz Alexandrosz tagok, Muzamel
Gitta. titk6r.

A hatfu o zat hatftlyba 16p6s6nek i dej e : azonnal.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Amennyiben

iil6siinket!

A k6pvisel6k 19.00-kor elhagyjdk az til6st.

Szeged,, 201 5 .12 .17 .

tcibb megbeszelrri valo. zdrjuk a mai

'l/ t i i I

tr,.{ft'JL J. '\'
Dr. Kolztopulos z Andreasz

levezet6 elndk

Q^^
Purosz Alexandrosz

jegyz6kdnyv-hitelesit6
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Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

Dr. Kosztopulosz Andre6sz E1n6k Ur

rdsz5re

Tisztelt Elndk Ur!

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormaayz at t6mogat6s6t, mely a 2015. jrilius 9-31. k0ziitf,
Giiriigorszdgban, Kavaldban megrendez6sre keriilt giiriig anyanyelvi 6s hagyom6ny6rz6
t6bor megval6s u16s6| szolgalta, tisztelettel koszdnjiik.

Mell6kelten kiildjiik a tdbor szakmai besz6mol6j6t, valamint a penzigyi teljesit6st igazol6
sz6mla hitelesitett m6solat6t 6s M at\rtarlst igazol6, hitelesitett banksz6mlakivonatot.

Budapest, 2015. december 1.

Tisztelettel 6s kciszdnettel :

Magy ar or szdgi G6rd g6k Orrsz6go s

eln6k

1054 Budapest, V6csey u.5.

honlap: www.ellinisI!9ghu e-mall: grtilkar@t-online. h u, grelnok@t-online.hu, griskola@t-online. hu
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Szakmai beszfmol6

Giiriig anyanyelvi 6s hagyomr{ny6rz6 t6bor
2015. jnlius 9-31.

A Magyarorsz6gi G6rdg6k orszigos Onkormrinyzata 6ltal kezdemdnyezett g6r6gorsz6gi
anyanyelvi 6s hagyomany6rzl t6boroz6son 133 g6rdg szinmazlsi di6k vett riszt,"Kavala
viirosdban (Alexandra Camp - Kariani), tumusonk6nt 7 f6 kis6r6ve1.

1 gtttttg nyelvet tanul6 gyerekek Magyarorszdg krilonboz6 r6szeir6l drkeztek (t6bbek k6zdtt
B-e1oianniszb61, Budapestr6l, Miskolcr6l, Szegedr6l, Tatabrinyrir.6l, Sz6kesfeh6rv6n6l,
Nagykanizs6r6l, Szentendrdr6l).

Az els6 tumus 2015. jtlius 8-6n, a m6sodik tumus 2015. jrilius 19-6n indult Budapestrol, a
N6pligetben tal6lhat6 Planetiirium elol. Az elso turnus 2015. jrilius 9-6n, a m6sodik tumus
2015. jrilius 20-6n erkezett meg a gdr0gorsz6gi t6borba.

A t6bor els6dleges c61ja a kdz6ss6gformal6s, a g<ir6g kdz6s seghez tartoz1s er6sit6se, valamint
az iskol6ban tanultak anyanyelvi kdmyezetben va16 alkalmazfsa vo1t, emellett kiemelten
fontos volt m6g a- gdrdg hagyom6nyok autentikus megismer6se, b6vit6se is. A gyerekek e
c6lok e16re1e 6rdek6ben 96169 nyeh.tan6rokkal, anim6torokkal gyakorolt6k -a 

nyelvet,
kiilcinb6z6 foglalkoz6sokon vettek r6szt. A helyi anim6torok j6tekos foglalkozisokon
keresztiil a gyerekek besz6ltet6s6re, kapcsolatteremt6 k6pess6gdnek fejleszt6sdie helyezt1k a
hangsrilyt.

A v6rosn6z6sek sor6n a tdrldnelmi helyszinek felkeresdse lehet6sdget adott ara, hogy a
gyerekek az orszagismeret 6s a tdrt6nelem 6r6kon tanultakat e1m61yits6k. A kir6ndu16sok,
vrirosn6z6sek sordn gdrog anyanyelven follt az idegenvezetds.

Gyemekeink a t6borban gordgorszdgi di6kokkal tboroztak egnitt, akikkel anyanyelviikdn
kommunikrlltak, amery tdrsalgds b6vitette ds fejlesztette a dirikok sz6kincs6t es
kommunik6ci6s kulturaj et. Sok k6z6s programon, sportversenyen 6s megm6rettetdsen vettek
r6szt. A mindennapos szabadt'ri szinhdzi programok keret6ben diakjainkmegcsillogtathattak
6nek- 6s t6nctud6sukat, amivel fergeteges sikereket arattak.

Az anyanyelvi 6s hagyomany6rzl tdbor sikeress6gdt abban l6tjuk, hogy a szoros bar6ts6gok
l6trej6tt6n kivul gyermekeink r6sz6r6l felmerr.ilt az igeny ana, hogy i jovouen rendszeresen
vegyenek r6szt tov6bbi k6z6s g6rog programokon, esem6nyeken. A gdrdgorsz6gi di6kokkal
k6ttetett bar6ts6gok tov6bbi nyelvgyakorl6sra adnak 1ehet6s6get. sokat rejtoaott a gyerekek
besz6dk6szs6ge, batrabban 6s magabiztosabban kommunik6lnak. Tartalmas, v-ditozatos
programokkal teli napokat t61t6ttek el Gordgor sz6gban, a nyelvi t6bor er6s motiv6ci6 a 96169
nyelv tov6bbi sikeres tanul6s6hoz. .\_-, .-\

KukumziszlGydrgy

Magy ar or szitgi Gdrd g6k' Orsz6gos

elndk

Oot o*r#vAAt8'+

n*,;;
/. -- 

.- ',.tf(!P!l

( "",,"",ru,.''"



f F,: r:::l j ;J ftilll i(lrY T#YF{Itu:$V
" i".,i.k4ij" "r#u|i-5 [il F'

i.t ;,ijt.r;rr"'t rt (-ii1;^/N:i(H . 1 .K. 54621-iHA. :ii|ie :iiii:l:145 - 23 i 0 275!]00
'r !i;1 Ll:i10 268atA2

A(,,1v4: Cljrlj (il i'D63 , ASY; A' 0EI/NIi(HI

Lc>L

irp"pzrr"l ti''r-1

r4\1
EIU

NPO EKNTA'HE

EKNTOEH %

A'IA META
THN EKNTOZH

o.n.A. .L3 *
oAtKO €

. z/*r.6gbk Or:5r- -

,{1*u".=rsu 
l''r'; a "",f+o\

;)''rj nr-""

il i. -ai !
f" "2n or
t- _:r o:i 2, sz :.e
-.;,.. etidk/npdc6po( .tr jl.

x".0",*, 
u-*r.:"**|



MNB
EN

MNB

Arfolyamok
< Vissza a lek6rdez6sek oldarra

EUR

euro
1

2015. j0tius 27. 311,67

https://www.mnb.hu/arfolyam-tablazat?deviza=.bcufrencyselect&devizaseiected=EuR&datefrom 
=2015.07.27.&dateti lt=2015.07.27.&ofteF1 111



Magyarorsz6gi Giiriigtik Orszi6Eos
Onkorm6nyzata
1054 Budapestr V6csey u.5.
Ad6sz6m : L807 327 6-2-4t

Sorsz6m: MGOdVKO0!.S-2015

Kiaddsi p6nztdrbizonylat

Utalvdnyrendelet

A kailts6gvet6si szervek r6sz6re

A p6nztSr fizessen az al6bbiak szerintl

!l.Jtalvenyoz6

Arvanitidu Sztamatula, J.0S4 Budapest, V6"sey ut"u n r6"rer.
r. 918,74 EUR.

azaz e$yezerkilencsz6ztizennyolc eg6sz hetvenn6gy szazarl EUR_t

F6kiinyvi sziSmla Sziiveg

taoor u, tumus
sz6ll5s 6s dtkez6s szla,
Alexandra Camping
II.rdsz kifizet6se,
kir6ndul6s ldg.

Ellen6r Ki6ltir6

>2Q/e6'=,1.
1918,74
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AYTOAIOIKH:H EMHNON OYTTAPIA:

MAGYARoRSZAGI GOROGoK oRszAGoS oNKoRMANYZATA

Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat
Dr. Kosztopulosz Andre6sz eln6k rir
r6.sz6re

Tisztelt Elndk Ur!

A szegedi Gdrdg Nernzetis6gi onko.mfnyzat tbmogat[sirt, mery a 2015, okt6ber 3r-6n, a
Giiriig Nemzeti l0llen6ll{s 75. 6vfordur6ja alkalmr{b6r, Budapesten, az Angyalfiirdi
J6zsef Attila Miiver6d6si Kiizpontban megrendez6sre keriilt giiriig nemzeti iinnep
megval6sul6s6t s zolg|lta, tisztelettel kdszdnjrik.

Melldkelten krildjtik a rendezv6ny plnz]irgyi teljesit6s6t igazol6 szirmla hitelesitett m6solat6t
6s a kifizetdst igazol6, hitelesitett kiad6si plrul6rbizonvlatot.

B udapest, 2015. december l0

Tisztelettel ds kriszdnettel :

elndk

1054 Budapest, Vecsey u.5.

honlap: www.elrinismos. hu e-mair: grtitkar@t-onrine.hu, grernok@t,onrine.hu, griskora@t-onrine.hu

Tet: (+36 1)3027275 Fax: (+36 1)3027277
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Acron
HOTF.I.ffi

Honlap:

Ad6sz6m:

Banksziimlasz6m:

Bankszamlaszam (EUR):

SWIFT k6d:

Foglal6s adatai

Foglalesi szam:

Vend6g neve:

Szoba szema:

Erkez6s - utazas detuma:

.Aldor"Gr. Kft.

1094 Budapest, Viola u. 10-14.

{36t-1-323-0027
(36)-1-323-0028

sales@actorhotel.hu

SzAmlaszam:

Hivatkozesi szdm:

Ki6lllt6s kelte;

Teljesii6s kelte:

Esed6kess69:

Fizetesim6dl

SZAftfLA
1. er€deti p6ldeny

F01-3020t2a15

2015.11.10.
2015.'11 .10 .

2015.11.10.
Keszp6nz

Telefon:

Telefax:

Email:

AFA iisszeg % Brutt6 iisszegHendezveny itat 4oofd @ 19o5oo
ToTAL sERVtcEs / szoLonr_rnrn

KESzPENZ KIEGYENLiTEsEK

wwwactorhotel,hu
13920908-2-43
HU36,1 1 600006.000000 00-26't 42139

HU41 i 1600006.000000 00"427 7 4154
GIBA HUHB

13585

Nemzeti Unnep 20i5.10,31.

201 5.1 0.31. - 201 5.1 0.31.

Vev6 adatai
Magyarorszegi Gd16gdk 0rsz6gos Onkorm6nyzata

Budapest
V6csey u.5.

1054 H

Vev6 ad6s26ma:

2015.10.31 . Nemzeti Unnepi kitelepa16s

KOszO nj U k, h ogy ig6nybevett' k szolg altatdsai n kat

A szemla a Hostware winFRO v7.1S.1.4i sza odai front office rcndszerret keszflt.

Vrxzlsl

tLezgl,tl

t|a\\l4l

q4t\'ll- \A*qal',lv,
or ercobecta Gt

c-tsf e' {$wnq!u,j,
* T,r $Lw

?{4i/f k),ucWrkj
cj'fls$\iidwr

I

eLat4'db4q,i{* 50 a00 r^,1. el,nluwho,
tucU tJcLLt? '0 uL ier-lty._

vvn-\dir) **yi;,4 l.(,ffiA d - J*A*oluq
GrteA a rai l"tl*r=

o', oA diu".a,fl6):i n"'ufu , X^*lu*otua
C&6f M eurt. ffi.,*',r,^gl$

t+ .:r* i,:'

,-'" j ::lt
.,t, l. . , ', t+';i,\/

190 500HUF

Arn eot'trAs

Petr6czy Andrea



Magyarcnsz6gi Gtiriig6h Orsz6gos
0nkorniSnvzata
1054 Budapest/ V6csey u.5.
Addszdm : 7807 327 6-2-41

Sorszdrel; MG0Cit{o259-20:!.s

Kiaddsi p6nzt6rbizonylat

Utalvdnyrendelet

,A l.(61'ds6gv€t6si szelryel< n6szi_4re

A p6nzt6r fizessen az al6hbial( szerrnt: I<elfi 2015.1'1.10.
Al{t@r-Gr, [(trt./ J.094. Buclapest, Viola u. tO-f+. i6sz6re

n 9@ 50@ Ft !-tuF

azaz egysz6zl(i{encvemezen-6tsz6z Forintot

teryenvestto

F6kiinwi sz6mta szalcretadat R6s?gaz.la M;;d;;il sio""s- - - -lciss;;t

999000-1

I F01-3020/2011 F01-

12989/2015A gdr6g

Inemzeti ellen6ll
7s.evford okt 31-6n
rendezett nemzeti
unnepre
rendezvenyszeryezds
ital szolg 400 f6reF01-
29B9/2015A giirdg
nemzeti ellen6ll
7s.dvford okt 31-€n
rendezett nemzeti
iinnepre
rendezvdnyszervezds
ital szolg 400 f6re

190 500

EIIen6r

*(

Kie it6

Siru(], Zr, 190 500
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veoAupooAs a lrrvzrrrsEcr szovrrsEc Es rAcoNKoRMAnyznrnr roz6rr rurvzrrtsEc
sznrncsroruw Elr<EszfrEsEnE

A NemzetisEgi Sziivets68 {6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6., k6pviseli: Kozma-Zi6lkowska lwona),

valamint a

Szegedi Bolgdr Nemzetis6gi 6nkormdnyzat (6721szeged, Osztr6vszky u. 6,, k6pviseli: Dr. Farkas Bar6thi

M6 nika):

Szegedi ciirdg Nemzetis6gi dnkormSnyzat (672L Szeged, Osztr6vszky u. 6., k6pviseli:Dr. Kosztopulosz
Andredsz);

Szegedi Lengyel 6nkormiinyzat (6721- Szeged, Osztr6vszky u. 6., k6pviseli: Dr. Biernacki Karol);
szegedi N6met Nemzetis6gi onkorm6nyzat (6721 szeged, osztr6vszky u. 6., k6pviseli: Korom Alexandra);
Segedinska slovenskd samosprdva (6721Szeged, Osztr6vszky u. 6., k6pviseli: Racsk6 Tamds);
Szegedi Szerb Nemzetis6gi Onkorminyzat (6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6., k6pviseli: Farkas ona);
Szegedi 0rm6ny dnkormiinyzat (6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6,, k6pviseli: Dr. T6th R6zsa);
szegedi ukrdn Nemzetis€8i 6nkormiinyzat (6721Szeged, Osztr6vszky u. 6., k6pviseli: Dr. Sajtos-Zapotocsnaja

Natdlia

jelen dokumentum al5irdsdval meg6llapoddst kdtnek.

A megdllapodiis tdrgya: Nemzetis6gi szakdcskdnyv elk6szit6se 6s kiaddsa 2016. december 31-ig kdzds

munk6val.

A szakdcskiinyv paramdterei:

Meret: 85

Terjedelem: 148 oldal

Alapanyag: beliv: 150 g Matt m(nyom6, borit6:295 g Zenith GC1

Nyomds: beliv:4+4 szin color, borit6:4+4 sz[n color

Kiitdszet: borit6k 1 oldalon matt f6li6zva, belivek ofszet teli lakkozva,fehdr f6m ikerspirdlozva

A nemzetis€gi szak6cskijrxw kiiltsegvet€se:

Etelek alapanyag-sziiks6glete: 200.000 Ft

Szerkesztes: 100.000 Ft

Fot6, ttirdel6s, nyomdai el6k6szit6s: L72.000 Ft

Nyomdakdlts6g (lnnovariant Kft., 1500 p6lddny): 1.115.000 Ft

Osszes kiadds: 1.587.000 Ft

Fenti kalkul6ci6 a 1.500 darabszdm nyomtatdsdra vonatkozik. A rendelkez6sre dll6 forrdsok fUggv6nydben a

megrendelt darabszdm v6ltozhat.

A viillalt feladatok: Nemzetis6gi dnkormdnyzatok vdllaljdk, hogy mindannyian azonos szdmd (16) recepttel
szerepelnek a kiadvdnyban. A recepteket a maguk dltal kivdlasztott szem6lyek irjdk meg 6s k6szitik el. A
szerkesztdst, fot6kat, tdrdel6st 6s nyomdai el6kdszit6st, valamint a nyomtatiist a Nemzetis6gi Szovets6g 6ltal
preferdlt szolgdltat6 v6gzi.

A f6nyk6p6szeti, szerkeszt6si 6s tdrdel6si munkdk teljes k6lts6g6nek, valamint a nyomdai munkdk
rdszkolts6g6nek bizto$it6sa 6rdek(ben minden egyes nemzetisdgi onkormdnyzat 2016. miijus 3].-ig, szdmia
ellen6ben, maximum ? r6szletben 130.000 Ft-ot (egyszdzharmincezer), a 8 nemzetis6gi onkormdnyzat dsszesen
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1'040,000 Ft-ot fizet a Nemzetis6gi Szdvets6gnek. Az osszeg fizet6s6t az 6nkorm6nyzatok pdlydzati
t6mogatottsdgt6l fiiggetlenUl v6llaljdk.

Nemzetisegi Szdvets6g nyilatkozik 16la, hogy a kdnyvkiadiishoz szrjks6ges kdlts6gmaradvdnnyal rendelkezik.

A Nemzetisegi szovets6g vdllalja, hogy a kiadvdnyban a kiaddst t6mogat6k kozdtt a nemzetis6gi
6nkormdnyzatok 6s az egyiittm(kod6 partnerek neveit feltiinteti, s hogy az elk6sziilt p6lddnyokb6l 1OO-j.OO-at

a nemzetis6gi onkormdnyzatok r6sz6re sajdt felhaszniiliisra dtad.

A nemzetis6gi cinkormiinyzatok garantdljdk, hogy sem 6( sem a receptek k6i semmilyen vagyoni ig6nyt sem
most, sem k6s6bb nem tdmasztanak,6s mind 6k, mind a szovegek megir6i hozzdjdrulnak ahhoz, hogy az

elk6sziil6 kiadvdny r6szben vagy eg6szben a Nemzetis6gi szovets6g honlapj6n megjelenjen, tovdbb6
szavatolnak az6rt, hogy az 6ltaluk nydjtott szoveg felhaszndliisa m6s szem6ly szerz6i vagy egy6b szem6lyhez
f1z6d' io3e\ sem pedig vagyoni 6rdekeit nem s6rti. Toviibbii hozzejirulnak ahhoz, hogy a Nemzetisegi
szovets6g a kiadvinyt 6rt6kesithesse. Az igy befolyt bev6telb6l r6szesed6sre nem tartanak ig6nyt.

A nemzetisegi tinkormdnyzatok partnerszervezeteinek a kiadviinyb6l a nemzetis6gi 6nkormilnyzatok saj6t
k6lts6gijk6n juttatjdk el a kiadviinyr.

Szeged, 2015. december 17.

Szegedi N6met Nemzetis6gi 0nkormdnyzat
Korom Alexandrq, elndk

ur"r"* j"ff .p- 
I:y,:tis6gi Onkormii nyzar L
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6720 S:zesed, s"*6iy; ;i;;.

Segedfnska slovenskd sa

Racsk6 Tamds, eln6k
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