
JEGYZ6KONYV

Kdsziilt 2020-08-03-rin 17.00 6rakor a Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormdnyzatnak a
Szegedi Nemzetis6gek H6z6ban (Szeged, Osztr6vszky u. 6.) tafiott kdpvisel6testiileti iil6sdn.

Jelen vannak;

Dr. Kosztopulosz Andre6sz elnok

Purosz Alexandrosz tag

Dr. Kosztopulo.sz Andreli.sz; Kdszontorr a megjelenteket. Me96llapitom, hogy a Szegedi
Gdlog Nemzetis6gi Onkormdnyzal 2 lo .jelenletevel hatarozatkdpes. Purosz Alexandrosz
szemdlydben javaslatot teszek a.jegyzokOnyv hitelesitojere.

A tesliilet 2 igen szavazattal a kriverkezo hatfuozatol hozza:

Szegedi Gbri;g N0 k6pvisel6testiileti

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormdnyzat Purosz Alexandroszt jegyz6kdnyv-hitelesft6nek
megv6lasztja.

A hatdrozat hatalyba lcpdsinek ideje; azonnal.

Dr, Kosztopulosz Andreisz: Javasolom. hog1, a Szegedi Gcilog Nemzetisdgi Onkormdnyzat
a kikiildott n.reghiv6ban szereplo r.rapiler.rdi poutokat az aldbbiak szerint vitassa meg:

1. Besz6mol6 tanulmdnyi dsztondij kifizetds6roi a Manolisz Glezosz l2 E.vfolyamos

Kieg6szito Gdr6g Nyelviskola szegedi tagoza,lanak diitkjai sz|rnhra (2019l2020-as tandv 2.

feldv)
2. Tttlekoztatis 6s egyiittmr.ikoddsi meg6ilapodds a Csongr6d Megyei G6rdgok Kultr"r6lis

Egyesiilete 202012021.6vi konyvkiaddsi terveivel kapcsolatosan a Szegedi Gdrdg Fiizetek

sorozaton beliil
3. A 2020 szeptember6ben M6r16lyra szervezend6 k0zoss6ger6sito kirdndulds kcilts6geinek

teryezdse, egyiittmiikod6s a Csongr6d Megyei Gorogdk Kultur6lis Egyesiilet6vel

4. A Szegedi Nemzetis6gi Onkorm6nyzatok Trirsut6sa iLltal szervezetl nemzetis6gi csal6di

napok kdlts6geihez v aIo hozzajdrulis

5. Besz6mol6 az allgllsztus 2-i szegedi i alosi napokon Ialti leszvdtelrol az Akropolis
Compania zenekarral, koltsdgeinek megvitatiisa hathrozathozatallal

6. A Hagia Szophia-szdkesegyhdz mecsett6 val6 6talakit6sAval kapcsolatos agg6lyok
megvitat6sa, drdekk6pviseleti hatdrozatlal



A testrilet 2 igen szavazattal a krivetkezo hat6rozalot hozza:

napirendi pontjdt az al6bbiakban hat|rozza meg:

1 . Besz6mol6 tanulndnyi osztcindij kifizetdsdr6l a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos
Kiegdszit6 Gdrdg Nyelviskola szegedi ragozatdnak di6kj ai sz6m6ra (2019/2020-as tanev
2. teldv)

2. T|jdkortal'as 6s egytittmrikoddsi meg6llapodds a csongr6d Megyei Gdrdgctk Kultur6lis
Egyesiilete 2020/2021. 6vi konyvkiad6si terveivel kapcsolatosan a Szegedi Grirog
Fiizetek sorozaton beltil

3.

4.

5. Besz6moi6 az augusztus 2-i szegedr varosi napokon val6 r6szv6telr6l az Akropolis
Compania zenekarral, kdlts6geinek megvitat6sa h alinozathozatallal

6. A Hagia Szophia-szdkesegyh6z mecsettd va16 6talakit6s6val kapcsolatos agg6lyok
megvitat6sa, 6rdekk6pviseleti hat(srozatlal

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje; trzonnal.

1. napirendi pont: Besziimol6 tanulm6nyi ctsztdndij kifizetdsdrol a Manolisz Glezosz 12
Evfolyamos Kiegdszito Gcirog Nyelviskola szegedi tagozatfinak dr6kjai szixnfra
(201912020-as tandv 2. f6l6v)

Dr. I(osztopulosz Andre:{sz: A 2019120-as tar.rdv mdsodik fdldvi tanulm6nyi dsztondij
kritdriumainak, a 0412016 (1.22.) szamu hatiirozatunkban foglalt feltdtelek szer.int 12 di6k
felelt meg. Fejenkdnt havi 3.000 Fr-or, azaz osszesen 5 h6napra 15.000 Ft-ot kapnak a di6kok.
Az osztondijban rdszesrilo gyermekek j6 tanulmrinyi eredmdnnyel z|rjik a f6l6vet, Litogatj6k
a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kieg6szit6 Gorcig Nyelvoktat6 Iskola nyelv6r6it, illetve
elk6szitettek egy gdrog tdm6jir tanulmdn)4, amelyet Dr. Balogh Adrim mint tanulmlmyi felel6s
6tndz ds 6rt6kel. Elrendelem a l2 didk. ndv szefint Pufosz Alexandrosz, purosz Filipposz,
Karsar Alon Attila. I(arsai Greta Zita. Koszlopulosz [-eonid6sz. I(osztopulosz I1i6sz, iorok-
Paschalis Flaralambos Dimitlios. folcjk-Paschali Ljleni Rozaiia. Balogh Boglarka,



Constantinides Zoe Maria, Dratsay Ddnes 6s Athanasiadis Konstantinos szint6ra fej enkdnt
15.000 Ft, osszesen 180.000 Ft kifizetdset.
Azoknak a tanul6knak, akik aktivan.jarnak a nyelvorrikra, de nem egyesiileti tagok, azoknak a
Csongr6d Megyei Gdrogok Kulturalis Egyesiilete vett tejenkent 3.000 Ft drtdkben.
Javaslom, hogy azok a tanul6k, akik legakibb 2 fdldve j6rnak a 96169 iskola 6r6ira, aktivan
r6szt vesznek a kozdssdgi dletben 6s tanulm6nyi eredm6nyeik is megfeleloek, de nem tagjai a
Magyarorsz6gi Gordgdk Kultur6lis Egyesiilete - Csongrrid Megyei Helyi Csoportj6nak, 5.000
Ft dsztondijban rdszestiljenek fdldvente a 2020121-es tan6vt6l.

A testiilet 2 igen szavazallal a kovetkezo hat'rozatot hozza:

20/2020. (VIII.03.) sz. Szegedi Giirdg NO k6pvisel6testiileti hatirozat

HATAROZAT

A Szegedi Gorog Nemzetisdgi Onkorm6nyzat elfogadja Dr.
besz6mol6j6t a tanulm6nyi 6sztondijakr6l.

A testUlet 2 igen szavazaltal a kovetkez6 hat6:rozatot hozza:

2L12020, (VIIL03.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiileti hattuozat

HATAROZAT

A Szegedi Gor'6g Nemzetisegi OnJ<orminyzar hatdlozarba loglalja, hogy azok a ranulok, al.
legal6bb 2 feleve j arnak a gordg iskola 6r6ira, aktivan r6szt vesznek a k6zdss6gi 6letben 6s
tanulm6nyi eredmdnyeik is megfeleloek, de nern tagjai a Magyarorsz6gi Gordgdk Kultur6lis
Egyestlete - Csongr6d Megyei Helyi Csoportjanak, 5.000 Ft cisztOndijban r6szesiiljenek
f616vente a 2020 /21 -es tan6\1o1.

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

2. napirendi pont: TAjekoztatas 6s egyiittmrikodesi rneg6llapodds a Csongr6d Megyei
Gdrogcik Kultur6lis Egyestilete 202012021. dvi konyvkiaddsi terveivel kapcsolatosan a

Szegedi G6rdg Fiizetek sorozaton beliil

Purosz Alexandrosz: Az 1. sz. melldklet alapj6n a ,,Szegedi Gdrog Ftizetek" sorozaton beliil
megval6sul6 2020-2021. dvi kcinyvkiadasi tervek tekinrsijk at 6s fogadjuk el.



A testiilet 2 igen szavazattal a krivetkez6 hatdrozatoLhozza:

22/2020, (VIIL03.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiileti hat|rozai

HATAROZAT

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje. azonnal.

3. napirendi pont: A 2020 szeptemberdben Mrirt6lyra szervezenclo kdzoss6ger6sito
kir6ndulds koltsdgeinek tervezdse, egyiittmrikcidds a csongr6d Megyei Gdr6g6k Kultur6lis
Egyesiilet6vel

Dr. Kosztopulosz Andrefsz: Eldelyi Maliann eloter.jesztese alapj6n a 2. sz. mell6kletben
tal6lhat6 tervezett plogramot tekintsiik rit, rnaj d az alapjan dcintsiink a program trimogat6sar6l.

HATAROZAT

A Szegedi G6rog Nemzetisdgi Onkorm6nyzat \gy hatdroz, hogy
szeptember6ben M6r161yra szervezend6 kdzoss6ger6sit6 kir6ndulSst

tdmogalja a 2020
itsv. hosv dllia a

buszkdlts6get. Az 6nkormrinyzat a kir6ndul6st a Nemzetis6gek
meghirdeti.

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

plaKar rormaJaDan

4. napirendi pont: A Szegedi Nemzetisdgi Onkormdnyzatok T6rsul6sa iital szervezett
nemzetis6gi csal6di napok kdlts6geihez val6 hozzitl|rul6s

Dr, Kosztopulosz Andrefsz:
A Szegedi Nemzetisdgi Onkolmdnyzatok Tarsuldsa a szok6rsos Nemzetis€gi T6bor helyett
nemzetisdgi csakidi napokat szervezett. A rervezet pr.ogramok k6z.iJ az idoj6rzisi
koriilm6nyek miatt egy val6sult meg 2020. junius 29-dn a Vadasparkban, ahol 7 96169
szirmazitsi, vagy a gordg kozriss6ghez kapcsol6d6 gyermek vett r6szt. Nekik a rdszvdteli
dijfnak a fel6t v6llalta 6t az cinkorm6nyzat, fejenkdnt 1.500 Ft drtdkben.



A testrilet 2 igen szavazattal a k<ivetkez6 hat6rozatot hozza:

2412020, (VIIIL03.) sz. Szegedi Gdriig NO k6pviseldtestiileti ttatilrozat

HATAROZAT

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

5. napilendi pont: Beszamol6 az augusztus 2-i szegedi vd,rosi napokon val6 rdszv6telrol az
Akropolis Compania zenekanal, koltsdgeinek megvitat6sa hat6rozathozalallal

Dr. Kosztopulosz Andre6sz:
A Szegedi Gordg Nemzelisdgi Onkorrn6nyzat felkdrdst kapott a viirosi napok szervezoilol,
hogy augusztus 2-dn dlozends gorog t6nchiizat szervezzi.inl<. Felkdfiiik 6lozene szolg6ltatasra
Stefanidou Janul6t, hogy az Akropolis Compania zenekarral jOjjenek el zendlni a
rendezv6nyre, ahol az Eleftheria Tiinccsoport tagjai tanitott6k a tAncokat. A rendezvdny
sikeresen megval6sult. Kdpes beszdmol6 a 3. sz. mell6kletben, mig vide6k a Szegedi Gorog
Klub facebook oldalon taldlharo.
Az elSzenes szolg6ltatds dija 160.000 Ft, amelyr6l Stefanidou Janula rillitott ki szdmlit.
Kdrem, hogy fogadjuk el a besz6r,Tol6t ds a zeneszo lg6lt atas dijazisitl'

A testtilet 2 igen szavazaltal a k<ivetkez6 hal'rozalot hozza:

25 I 2020. CVIIII.03.) sz. Szegedi Gi;rd g NO k6pvisel6testiile ti ltai|r ozat

I]ATAROZAT

A hat/trozat hatdlyba ldpdsdnek ideje; azonnal.



6. napirendi pont: A Hagia Szophia-szdkesegyhdz mecsettd val6 6talakitds6val kapcsolatos
aggdlyok megvitaliisa. drdekkdpviseleti hal|rozaltal

Purosz Alexandrosz: Mint az kdztlrdotl, a Recep Tayyip Erdogan, a Tor6k Kdzt6rsas6g
elrendelte az 1934 6ta mrlzeumkdrrt haszndlr, az 1985 ota UNESCo Vildgciroksdg rdszdt
kdpezo Hagia Sophia-szdkesegyh6z mecsett6 alakitdsdt.
Konstantindpoly a korai kdzdpkor 6ta a gordgsdg politikai, kultur6lis 6s szak6lis kcizpontja
volt. A VAROS, ahol a Hagia Sophia-szdkesegyhdz a gcirrig ritusir keresztdny vil6g
legnagyobb ds legjelent6sebb valldsi kozpontja volt. Ami az 6kori Ath6nban a Parhen6n, ami
R6m6bar a Szent P6ter+atedrdlis 6s a magyar tort6nelemben a Szent Korona, az az otltodox,
6s azon beliil a gdrdg vil6gban a Hagia Szofia-sz6kesegyhdz volt,6s rdszben toviibbra is az.
Mindezzel egyiitt termdszetesen arr6l sem szabad megfeledkezni, hogy kozel fdl dvezreden
keresztiil a kereszt6nysdg foldtt aratott gyozelem szimb6lumak6nt a muzulm6nok sz6m6ra is
igen fontos imahely volt. Ez6rt tekinthet6 jelent6snek, hogy a tiltakoz6sok ellen6re Kem6l
mrizeumm6 alakitotta, k6s6bb pedig az LINESCO a vil6g6rciks6g rdszdvd tette. A Hagia
Sophia-sz6kesegyhdz miirdenki kozcis drtdkevd v6lt, az egyetemes civiliz6ci6, a nemzeti
megbekei6s szirnbolumavd viilhatott i,olna. De az.zal bizrosan nem, ha azt a muzulm6n egyh6z
a saj rit litulgikus szab6lyai szer-int kisaj6titja.
A fentiek alapjrin 3 hat|rozatr pontot j avasolok:

1. Javasolom, hogy iidvdzdljtik ds csatlakozzunk a gordg nemzetisdgi sz6sz616 mell6klet
szerinti kozlemdnyehez.

2. Javasolom, hogy a k6rjlk a magyar kormdny.t, hogy a keresztdny 6s egyetemes kultirra
vddelm6nek drdekdben az emelje fel a hangjrit a mecsettd alakitds ellen.

3. Javasolom, hogy a Szegedi Gcirog Nernzeiisegi Onkorn-r6nyzat, kiiloncis tekintettel arra

is, hogy 2021-ben iinnepeljiik az 1821-es gdrog szabadsrigharc kitordsdnek
kdtsz6zadik

A testiilet 2 tgen szavazattal a krivetkez6 hattnozalolhozza:

2612020. (VnL03.) sz. Szegedi Giirdg NO k6pv isel6testiile ti hatlrozat

HATAROZAT

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje; azonnal.



A testrilet 2 igen szavazattal a k<jvetkez6 hatitrozalothozza'.

2712020, (VIII.03.) sz. Szegedi Giiri;g NO k6pvisel6testiile ti hatirozat

HATAROZAT

az egyotemes 6rt6keke1;

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

A testiilet 2 igen szavazattal a k<ivetkez6 hatArozatol hozz :

28/2020, (VIII.O3.) sz. Szegedi Gtiriig NO kdpviselcitestiile ti hat|rozat

A hattirozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

Dr. Kosztopulosz Andreisz: Amennyiber.r
iil6siinketl

A k6pvisel6k 18:00-kor elhagyj6k az tildst.

l.)lncs tdbb nrcgbcszelrri valo. zdrjuk a mai

:-i
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Dr. Kosztopulosz Andre6sz. elnrik
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A..szEGEDl conoc rUzrre r" soRozAToN srLUL IVlEcvqLdsut6zozo-zozt. Evt roruwrtnoAst
TE RVE K

A Szegedi gd169 fiizetek kiadviinyai a Csongrdd Megyei Gbrdg6k Kulturdlis Egyesiilete gondozdsdban

jelennek meg. A sorozaton belul iddig 1.3 kiadv6ny jelent meg, utoljdra 20t7-ben,3 6wel ezel6tt.

2020-ban 6s 2021-ben az aldbbi kiadvdnyok utdnnyomdsdt, illetve kiaddsit tervezztik, amelyek

kolts6gvet6s6vel kapcsolatosan az egyes0let elnoks6genek m69 i.il6sezni kell, amig az nem val6sul

meg, addig csak a szerkeszt6i elk6pzelesekrcil lehet irni:

1. Piirbesz6d kijnyv (Szegedi gtirdg ftizetek 1.) ut6nnyom6sa 50-100 p6lddnyban

A kiadvdnyokb6l mdr csak 6-7 p6ldiiny van, ami maximum piir hdnapra elegend6. A konyvet dltaliiban

a Gdrog nyelvtan l6p6sr6l l6p6sre c. kiadviinnyal egyi]tt szoktdk rendelni. A gond az, hogy a nyomda

1OO p6ldiiny utdnnyomiisdt brutt6 3.010 Ft-6rt v6llalja, mikozben a kiadvdny bolti iira 2.900 Ft,

amib6l Iejon a terjeszt6s kolts6ge is. Ez6rt azt javasolom, hogy inkdbb csak 50 p6lddnyt rendeljiink, a

kdnyv drdt pedig kb. 10-20%-kal emeljilk.

A vdrhat6 teljes kdltsdg: 160.000 Ft

2. Menektil6stitrt6netek (Szegedi gdrdg ftizetek 14.)

Az egy 6ve foly6 kutatis azt vizsgiilja, hogy a gorog polgdrhdbori sordn a hazdjukat elhagyni

k6nyszerti16 akkori gyerekek hogyan eml6keznek vlssza az esem6nyekre. Kozel 15 riport k6sz0lt iddig,

amelyek szdmiit j6 lenne feltorniiszni 2O-ra. Az el6sz6 6s az ut6sz6 megvannak mdr k6t nyelven, a

hiitral6v6 befektetend6 munka 6s annak kolts6ge mdr nem nagy, kb. 100 ezer forint. A nyomddt6l

kapott iirajdnlat szerint a nyomdai kolts6g 100-400 p6ld5ny eset6n brutt6 175.000-205.000 Ft, amire

m6g r6jon a nyomdai e16kdszit6s 6s a korrekt ra dra. Mivel a kiadvdny t6miija er6sen 6rinti a hazai

gOrdg kdzoss6get, rigy gondolom, hogy azt ingyenesen vagy szimbolikus drdrt kellene csak terjeszteni.

A vdrhat6 teljes kolts6g: 400.000 Ft

3. Venezis llias, Aiol fdld c. reg6nye magyar nyelvfi forditiSsiinak kiaddsa (Szegedi gdritg ftizetek 15')

A reg6ny szinte kultikusnak szdmit a gorog irodalomban, a magyar A Pdl utcdi /itik-hoz lehetne

hasonlitani. Fordit6ja Haupt Erik. Jelenleg a mU korrekturdzdsa folyik, illetve ahhoz az

illusztriicio k6szit6s. A forditd 6s az illusztrdtor tiszteletdijra nem tart ig6nyt, a jogd ijk6 rd6seket int6zik.

A kiadviiny belive fekete-feh6r, az illusztr6ci6k hely6n szines, a borit6 vagy visszahajtott lenne, vagy

kem6nyfedeles. A terjedelem kb. 250 oldal lesz. Kdlts6gk6nt a szerkeszt6s 6s nyomdai el6k6szit6s,

valamint a nyomtatds fog felmerUlni. A kiadiishoz javasolom tobbi helyi gOr0g onkormiinyzat

egyiittm fikod6s6t is k6rni. A nyomtatds kolts6ge 300-500 kiadvdny eset6n 6s visszahajtott borit6val

684.000-757.000 Ft, kem6nvfedeles borit6 eset6n 784.000-898.000 Ft.

A varhat6 teljes kdlts6g: 800.000 Ft - 1.000.000 Ft

4. A gdriigs{g tiirt6nete c. k6tnyelv(, az iskolai oktat6sban is haszn6lhat6 kiadv6ny (Szegedi giirtig

f zetek 16.1



A m( szerz6je dr. Balogh Ad6m, a fejezetek Gbrdgofsziig ijkori t6rt6net6b6l c. kcinyv ir6ja, a szegedi

gordg kdzbss6g tagja. A kiadvdny megjelen6s6t 2021 miisodik fel6re tervezzilk. Jelenleg a f6sz6veg

korrekt0r6zdsa folyik. Ezt kovet6en megkezd6dne a m( gordgre forditdsa, a k6pek osszegy(jt6se 6s a

k6paliiiriisok korrekt0rdzdsa, forditiisa, 6s v6gi]l a gdrog szdveg korrekturdziisa. Egy nagyon komoly,

sokt6nyez6s munkd16l van sz6, amelynek jelent6s6ge a sorozat 13. kiadvilnydval egyen6rt6k(, azzal a

sajndlatos korUlm6nnyel, hogy v6rhat6an a fizet6k6pes kereslet kevesebb lesz rd. A szerz6

tiszteletd ijig6nye szer6ny, amit azonban korrigiilni kell. A sz0ks6ges p6lddnyszdm ftiggvdny6ben a

kalkuliici6 csakis hozziivet6leges. A szerz6i di.j, forditiis, lektordlds, korrekt0rdzds 6s szerkeszt6s

kolts6ge kb. 1.000.000 Ft - 1.200.000 Ft, a nyomdakoltsdg a szlnes beliv miatt magas, kb. 1.000.000

Ft. Sziimitunk a Manolisz Glezosz-iskoldval val6 egyijttm Ukod6sre, tobb helyi dnkormdnyzat

tiimogatiisdra, valamint 202I-ben pdlydzati forrdsokra is.

A viirhat6 teljes k6lts6g: 2.000.000 Ft - 2.500.000 Ft

A n6gy kiadvdny vdrhat6 Osszes kolts6ge: 3.500.000 - 4.000.000 Ft

Forrds:

- Az egyesi.ilet k6nyvalapjdban 2019. december 31. dllapot szerinti 1649.000 Ft-ja

- Piilydzati tdmogatdsok: 1.000.000 Ft

- Onkormdnyzati, v6llalkoz6i 6s iskolai tiimogat6sok, illetve tovdbbi sajiit forrds: 2.000.000 Ft -
2.500.000 Ft
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M6ftdlyi kir6ndul6s terve

Szeptember 6-dn, vasdmap a reggeli 6rdkban lesz az indulas, kijlon busszal, a megszokott
indul6si helyek valamelyik6r6i.

D6lel6tt egy kb m6sf6l 6r6s tandsv6ny-fiir6n vesziink reszt a mint|lyi dr16ren, majd kenukba,

ladikba pattanunk 6s a Holt-Tisza gydnydrtisdges kanyanilatara eveztnk.

Kis6r6nk: Abrah6m Kriszti6n, akit m6r ismertink, a darules programra is vele mentiink.

A tartalmas ddlelotti program utan l3 orala foglaltunk asztalt a Hull6mtdr venddglobe, ami

csoddlatos termdszeti kdrnyezetben, jo ido eseten kinti asztalokkai vdr benniinket.

Visszainduliist 16 6ra koriilre tervezziik.

KOlts6gek az aldbbiakb6l Sllnak 6ssze:

tUra 6s vizit0ra + kenu b6rl6s (vezet6vel) 2OOOFI/|6, gyerekdr: 1500Ft/ f6

buszkolts6g - l6tsz;i mf i.i996

6tkez6s
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E16zen6s t.inchdz az Akropolis Compania zenekarrala Rakparton

K6pes beszii molo

2020. augusztus 2.

https://szeged. h u/h irek/36270/sasmob-kresz-su li-ideeenvezetett-szeeed i-va rosnezo-tu ra-so roe-

ta nchaz-pezsgett-a-husza r-matvas-ra kpart-a-zold-hetvege-

vasa rna pia n?fbclid= lwAR2z0Qh KG DbmvAtTPkKh DCWwYikwYRTUYFTLgK53wkEWcAATkUVZm-JA1Z4
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El6terjeszt6sek a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm |nyzat

2020. augusztus 3-i testiileti iil6s6re

I . Besz6mol6 tanulm6nyi ijsztondij kifizet6sdrol a Manolisz Glezosz l2 Evfolyamos Kiegdszito
Gor0g Nyelviskola szegedi tagozat6nak di6kjai sz6mdra (20ir912020-as tandv 2. f6l6v)
El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz

A 2019120'as tan6v mdsodik f6l6vi tanulmanyi dsztdndij krit6riumainak, a 0412016 (1.22) szimt
hat6rozatunkban foglalt felt6telek szerint l2 di6k felelt meg. Fejenk6nt havi 3.000 Ft-ot, azaz osszesen
5 h6napra 15.000 Ft-ot kapnak a di6kok, Az osztondijban reszesiil6 gyermekek j6 tanulm6nyi
eredrnerrnlel zdrjdk a leleret. ldrogariak a Marrolisz clezo:z l2 Evfolyamos Kiegeszito corcig
Nyelvol<tat6 lskola nyelv6riiit, illetve elkdszitettek egy gcirog tdnrriLjir tanulm6nyt, amelyet Dr. Balogh
Ad6m, mint tanulmdnyi felelos iitndz es dnekel. Elrendelem a 12 diitk" n6v szerint purosz

Alexandrosz, Purosz Filipposz, Karsai Aron Anila, Karsai Gftta Zita, Kosztopulosz Leonioasz,
Kosztopulosz IIi6sz, Ttirdk-Paschalis Haralambos Dimitrios, Tcirdk-Paschali Eleni Rozalia, Balogh
Bogl6rka, Constantinides Zoe Maria, Dratsay D6nes ds Athanasiadis Konstantinos sz6m6ra feienk6lt
15.000 Ft, osszesen I 80.000 Ft kifizetdsdt.
Azoknak a tanul6knak, akik aktivan jdrnak a nyelv6riikra, de nem egyesi.ileti tagok, azoknak a
Csongrdd Megyei Gordgtik Kultur6lis Egyesiilete vett fejenkdnt 3.000 Ft 6rtdkben.
Javaslom, hogy azok a tanul6k, akik legalibb 2 fdl6ve j6rnak a gcirog iskola 6r6ira, aktivan r6szt
vesznek a kcizoss6gi 6letben 6s tanulm6nyi eredmdnyeik is megfelel6ek, de nem tagjai a

tvlagyarorszdgi corogok Kulturiilis Egyesulete - Csongr6d Megyei Helyi Csoportj6nak 5.000 Ft
dsztdnd ijban rdszesi.i ljenek feldvente a 2020/2 l -es tanevtol.

2. Tijdkoztatds es egyiittntikodesi nregdllapodds a C sorgrid Megyei Gdrogcik KLrltLrr6lis Egyesi.ilete
202012021 . dvi kOnyvkiadasi terveivel kapcsolatosan a Szegedi Gdrog Flizetek sorozaton beliil

El6terjeszt6: Purosz Alexandrosz

Az 1 . sz. melldklet alapjrin a ,,Szegedi Gorog Fiizetek" sorozaton beliil negval6su16 2020-2021. evi
konyvkiad6si tervek tekintsiik at 6s fogadjLrk el.

3. 2020 szeptemberdben M6rt6lyra szervezendo kozdss6gerosito kir6ndul6s kolts6geinek tervezese,
egyiittmiikodds a Csongriid Megyei GorOgOk Kultur6lis Egyesiiletdvel

El6terjeszt6: Erd6lyi Mariann
A 2. sz. mellekletben ta16lhat6 tervezett program alap.jAn dontsctn arr6l az 6nkormdnyzat, hogy

tamogatJa-e a plogramot.

4. A Szegedi Nemzetis6gi Onkorm6nyzatok T6rsul6sa eltal szervezetl nemzetis6gi csal6di napok
kciltsegeihez val6 hozzrlj dru lds

Bl6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz And refsz



A Szegedi Nemzetis69i Onkormdnyzatok T6rsul6sa a szokdsos Nemzetisdgi T6bor helyett nemzetis6gi
csaliidi napokat szervezett. A tervezett prograrnok kciztil az idojardsi l<oriilndnyek miatt egy val6sult
meg 2020. jlnius 29-en a Vadasparkban, ahol 7 gorog szArrnazasi, vagy a gordg kdzosseghez

kapcsol6d6 gyermek vett r6szt. Nekik a reszveteli dij6nak a feldt vallalta 6t az onkorminyzat,
fejenk6nt I .500 Ft 6rt6kben.

5. Besz6mol6 az augusztus 2-i szegedi v6rosi napokon val6 r6szv6telr6l az Akropolis Compania
zenekarral, kdlts6geinek megvitat6sa hal|rozathozatallal

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andreisz
A Szegedi Gordg Nernzetisdgi Onkolrndnlzat felkerest kapott a v6rosi napok szervezoitol, nogy
augusztus 2-6n |lozends gorog t6nch6zat szervezziink. Felkdrtiik dlozene szolgiiltat6sra Stefanidou
Janul6t, hogy az Akropolis Compania zenekarral j ojj enek el zen6lni a rendezv6nyre, ahol az Eleftheria
T6nccsoport tagjai tanitottek a tancokat. A rendezv6ny sikeresen megval6sult. K6pes besz6mol6 a 3.

sz. rnelldkletben, mig vide6k a Szegedi Cdldg Klub facebook oldalon tal6lhat6.
Az llozends szolg6ltat6s dija 160.000 Ft. anelyrol StefanidoLr Janula dllitott ki sz6ml6t. K6rem, hogy
fogadj uk el a besz6mol6t 6s a zeneszolgdltatds dijazdsi:t.

6. A Hagia Szophia-sz6kesegyh6z mecsett6 val6 6talakit6seval kapcsolatos agg6lyok megvitat6sa,

drdekk6pv i seleti h athr ozatlal
El6terjesztS: Purosz Alexandrosz

Mint az kciztudott, a Recep Tayyip Erdogan, a Torcjk Kctztdrsasdg elrendelte az 1934 6ta mfzeumkdnt
haszl|lt, az 1985 6ta UNESCO Vil6gciroksdg rdszdt kepezo Hagia Soph ia-szdkesegyh6z mecsettd

alakit6sAt.

Konstantin6poly a korai koz6pkor 6ta a gdrogsdg politikai, kultur6lis ds szakr6lis kozpontja volt. A
VAROS, ahol a Hagia Sophia-sz6kesegyhi'z a g}rdg ritusir kereszt6ny vil6g legnagyobb 6s

legjelentosebb vall6si k6zpontja volt. Arni az okori Athenbarr a Parhen6n, ami R6m6ban a Szent P6ter-

katedr6lis 6s a nragyar tortdnelenben a Szent Korona, az az oftodox. es azon beliil a gcirog vil6gban a
Hagia Szofia-szekesegyh6z volt, es reszben tovdbbra is az. Mindezzel egytitt term6szetesen arr6l sem

szabad megfeledkezni, hogy kozel fdl dvezreden kereszttil a kereszt6nys6g fdlott aratott gyozelem

szimb6lumakdnt a muzulm6nok sz6m6ra is igen fontos imahely volt. Ezdrt tekinthet6 jelentosnek,

hogy a tiltakoz6sok ellen6re Kem6l mrizeumm6 alakitotta, k6s6bb pedig az UNESCO a vil6gciroks6g

rdsz6v6 tette. A Hagia Sophia-szlkesegyhbz mindenki kOzcts 6rt6kdv6 v6lt, az egyetemes civiliz6ci6, a

nemzeti megb6k6l6s szimb6lum6vd v6lliatott volna, De azzal bizlosan nem, ha azt a muzulmAn egyh6z

a saj6t liturgikus szab|lyai szerint kisajritida.

A fentiek alapj|n 3 hal|rozali pontot javasolok:

l. Javasolom, hogy tidvcizOljiik 6s csatlakozzunk a g6rog nemzetis6gi sz6sz6l6 melldklet szerinti

kdzlem6ny6hez.

2. Javasolom, hogy a ker.liik a rnagyar korm6nyt, hogy a keresztdmy es egyetemes kultfra
vddelrndnek erdek6ben az emelje l'el a hangjat a tnecsettd alakit6s ellen.

3. Javasolom, hogy a Szegedi Ccjrots Nenrzetisegi Onkornr6nyzat, kiilonOs tekintettel arra rs,

hogy 2021-ben tinnepeljiik az l82l-es gdrog szabads6gharc kitor6sdnek kdtsz|zadlk
evfordul6j6t, sajt6hirek kOzl6sevel ds feldolgoz6s6val, tanulm6nyok k6szitds6vel 6s

eload6sokkal forditson nagyobb figyelmet a gordg-tordk kapcsolatok modernkori alakul6s6ra.
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