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Tisztelt Sz6sz6l6 0r 6s Elnok Urak!

A Szegedi Gcirog Nemzetis6gi finkormdnyzatot k6pvisel6 dr, Kosztopulosz Andre6sz 6s a Csongr6d Megyei

G6rogdk KulturSlis Egyesiilet6t k6pvisel6 Purosz Alexandrosz nev6ben k6riink Titeket, hogy lehet6leg

osszefogva, ta16ljdtok meg annak a m6dj6t, hogyan lehetne a hazai gtjrog 6s egy6b, veltink hasonl6 helyzetben

l6v6 nemzetis6gi szervezetek 6rdekeit k6pviselni az al;ibbi probl6ma megold6s6ban:

Az illeg6lis mig16ci6t tdmogat6 szervezetek tdrsadalmi felel6ss6gvdllal6s616l sz6l6 torv6nytervezet olyan

passzusokat tartalmaz, amelyeket ha az orsz6ggy(l6s vdltoztat6s n6lkiil elfogad, akkor azon nemzetis6gi

szervezetek, amelyek az anyaorsz5gb6l bdrmilyen projekt kapcs6n nagyobb t6mogatdsban r6szestilnek,

elveszthetik a kozhasznrj stdtuszukat, hiszen a 20tl.6vi civil torv6ny rendelkez6seit m6dositva, a kcizhasznfsiig

felt6tel6til szabott tdrsadalmi t6mogatottsdg akkor dllna fenn, ha:

a tdrgydvben befolyt tdmogatdsoinak tegotdbb fele belf\ldi lok6hely0, vogy belfdldi szdkhely(i

td mogot6t6 I szd rm azi k;

ES a szemdtyiji)vedetemad6 fetajdntdsok isszege o killfdldr6l szdrmaz6 pdnzbelitdmogatds 1sszegdnek

lego16bb feldt eldri.

A torv6nytervezet vonatkoz6 r6szei a 6. pontban olvashat6k:

http://www.kormanv.huldownlogl/c/9a141Q00/sToP%20SoRos%20T%c3%96RV%C3%89NYCSOMAG.pd.f

A fenti ek e I it6l 6se pii rtszi m p6ti6t6l f ti ggetl en ti I kozcjs 6rd ektj n k.

Ezen trjlmen6en 6rdemes megvitatni azt, hogy a torv6nytervezetben foglalt egy6b rendelkez6sek mennyiben

alkalmasak arra, hogy civil szervezeteket, vagy akdr mag6nszem6lyeket is alaptalanul megb6lyegezzenek 6s

ellehetetlenitsenek. A gcjrog kozoss6gben tobben voltak az ut6bbi 6vekben, akik akiir a gorcig, akdr a magyar

hatdron rekedt, bdrmilyen okb6l odakerrilt tomegek ott tart6zkodds6nak emberhez m6ltatlan koriilm6nyein

adomdnyokkal segitettek. 6k most konnyen,,feketelistdra" kerli I hetnek.

Sajnos vannak erre utal6 jelek, hiszen az elmrjlt id6k fejlem6nye, hogy egy torv6nyesen megv6lasztott

parlamenti k6pvisel6t az6rt nem akartak bizotts6gi til6sre beengedni, mivel dllit6lagosan Soros-tervet tdmogatd

p6rt tagja, illetve miniszter nyilatkozott rigy, hogy valakit nem tekint az adott telepi.il6s polgdrdnak az6rt, mert 6

valamely tcirv6nyesen miikcjd6 piirt vezet6j6nek tdmogatdsdt 6lvezi. V6lem6nyUnk szerint nem tdlzds, 6s nem

pdrtalapd politizSlSs az ilyen k6rd6sekr6l elvi sikon v6lem6nyt alkotni'

Szeged, 2018. janudr 19.

{*ar(k J, t1-"^
Dr. Kosztopulosz Andredsz

Szegedi Gorog Nemzetis6gi 0nkorm6nyzat
elncik

Purosz Alexandrosz

Csongrdd Megyei Gorogcik Kultur5lis E
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