
szEGEDr G0R0G N EMzETtsf Gr tiH ronM{Nvzlr

MAGYAR0RSzAet oiin0gtir xulrunAlrs eovgsUlers - csoHenAD MEGyEI HELyt csop0RT

667z|Szeged, 0szir6vszkg u. 6. N +36 62 424-248 Et info@szegedigorogok.hu Ef www, szegedigorogok.hu

KIVONAT

A SZEGEDI E6N6A NEMZETISEGI ONKORMATYZNT

2020. AUGUSZTUS 3. fESTULETI ULfS6NEK

JEGYZ6KONYVEB6L

26 | 2020. (VI I I.03. ) sz. Szeged i Gririig NO k6pvisel6testil leti hatdrozat

A Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkormdnyzat ridvozli 6s csatlakozik a Magyar Orsziiggyfilds gorog

nemzetis6gi szoszolojfnak 2020. jtilius 15-6n kelt nyllt megkeres6s6hez, amelyet Semj6n Zsolt,
nemzetpolitikd6rt, egyhiiziigyek6rt 6s nemzetis6gek6rt felel6s miniszterelnok-helyetteshez int6zett,
6s amelyben a Torok Koztdrsasdg elndke, Recep Tayyip Erdogan dltal elrendelt, a konstantiniipolyi
Hagia Sohia-sz6kesegyhdznak mecsett6 tort6n6 Stalakitiisdval kapcsolatban, megfelel6 indokoltsdgra
hivatkozva a kovetkez6t k6rte:,,A magyarorszdgigoro96k k6pviselet6ben arra k6rem Miniszterelnok-
helyettes Urat, hogy kozoss6gtink tiltakoz6sdb6l is er6t mer(tv6n, sziveskedjen k6pviselni 6rdekeinket
a nemzetkozi politikai szint6ren is."

27 | 2020. (Vl | 1.03. ) sz. Szeged i Gririig Nd k6pvisel6testii leti hatdrozat

A Szegedi GOrog Nemzetis6gi Onkorm6nyzat ilgy vdli, hogy az egyetemes 6rt6keket k6pvise16, az

1934ota mfzeumkentfunkcionSlo6saz 1"985 6ta UNESCO-vildgoroks6g r6sz6t kepezd sz6kesegyh6z
mecsett6 alakitdsa nem tekinthet6 pusztdn torok beliigynek: Az aggiilyos l6p6s nemcsak gesztus az

iszlamistdk fel6, de 16sze annak a provokativ politikdnak is, amelyet a torok elnok 6vek 6ta
Gdrogorszdggal szemben folytat. Az 6pi.ilet mecsett6 tort6n6 iltalakitiisa fenyeget6 ijzenet
Gorogorsz6g 6s minden - a Szegeden 6s eg6sz Magyarorszdg terrilet6n 616 - gor6g szdmara. Ez6rt a
Szegedi Gordg Nemzetis6gi 0nkormdnyzat azL k6ri a Magyarorszdgi Gor6gcik Orszdgos
dnkormdnyzatatol, hogy az ugy fontossdgdra hivja fel a kozv6lem6ny figyelm6t.

28 | 2020. (VI | 1.03.) sz. Szeged i G<ir<ig Nd k6pvisel6testii leti hatdrozat

Tekintettel arra, hogy a vildg gorogsege 2021-ben tinnepli az 1821-es gorog szabadsdgharc
kito16senek 200. 6vfordul6jdt, illetve arra, hogy a magyar sajt6orgdnumokban kevds hir olvashat6
Gorogorszdg, Ciprus 6s Tdrokorszdg jelenkori kapcsolatai16l, a Szegedi Gorog Nemzetis6gi
6nkormdnyzat az elkovetkezendd b5 egy 6vben sajt6hirek kozl6s6vel 6s feldolgoz6sdval,
tanulmdnyok keszit6s6vel 6s el6addsok, esetleg konferencia szervez6s6vel kiemelt figyelmet fog
forditani a t6ma bemutatdsdra.
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