
El5terjeszt6sek a Szegedi Grircig Nemzetis6gi Onkormdnyzat

202t. sze pte m b er 22-i re nd kivli I i testti ! et i ii I 6s6re

t. napirendi pont: Javaslatt6tel a Magyarorsz6gi G6riigrik OrszSgos Onkormdnyzata fel6 a
2022'es orszdggy fil6si vd I aszt6sok sor6 n megvS I aszta nd 6 sz6sz6l 6je ! 6 lt sze m6 ly6 re

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

A 2022. 6vi orszdggyfil6si viilaszt6sok sordn a nemzetis6gi n6vjegyz6kben szerepl6k nemzetis6gi
listdra is szavazhatnak. A nemzetis6gi listiSt az MGoo iillftja 6ssze, figyelembe v6ve a magyarorszdgi
gordg szervezetek v6lem6ny6t. Ennek megfelel6en 2021. szeptember 30-ig az egyes szervezetek
javaslatokat tehetnek a sz6sz6l6 szem6ly6re, majd pedig november 15-ig a javasolt szem6lyek k6zlil
megvdlaszthatjiik a sz6sz6l6jel6ltjtiket, illetve a sz6sz6l6jeloltjeiket. Az MGOO a gor6g szervezetek
v6lem6ny6t figyelembe v6ve iillftja 6ssze a sz6sz6l6i listdt. A lista els6 helyezettje lesz a sz6sz6l6.

A fentieknek megfelel6en inditv;inyozom, hogy dr. Fokasz Nikosz szem6ly6ben tegytink javaslatot a

sz6sz6l6jeloltre.

2. napirendi pont: A 2021. okt6ber 1-jei szegedi gdr6g est megszervez6se, a ktilts6gek
megoszt6sa a csongr6d Megyei Gtir6g6k Kultur6lis Egyesiilet6vel

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

lndftviinyozom, hogy 2021. okt6ber 1-j6n tartsunk taliilkoz6t a szegedi gor6g koz6ss6g tagjaival,
amelyre ellStogat t6bbek kozott a Magyarorszdgi Gordgok Orszdgos Onkormdnyzatdnak eln6ke,
valamint az Orszdggyfil6s go169 nemzetis6gi sz6sz6l6ja. Az est programja a k6vetkez6:

- Tdncbemutat6 az Eleftheria Tdnccsoport gyermekcsoportjdnak r6szv6tel6vel.
- lsmeretterjeszt6 el6adiis Ciprus fi.iggetlenn6 viiliisd16l az okt6ber 1-jei ciprusi nemzeti tinnep

a lka I mii b6l. El6ad6: H ristodo u lou Konsta ntinos
- lsmeretterjeszt6 el5adiis a milsodik vildghiibor0s gdrog nemzeti ellendllilsr6l. El6ad6: Dr.

Balogh AOem

- A szegedi nemzetis6gi szervezetek l6trejott6nek, valamint a szegedi 96rog koz6ss6g
bemutatdsa. El6ad6. purosz Alexandrosz

- Szabadbesz6lget6s,vend6gldtds.

Javasolom, hogy az est lebonyolitdsdt egyiittmfikod6si megdllapod6s keret6ben a Csongrdd Megyei
Gordgdk KulturSlis EgyesUlet6vel k6zdsen val6sitsuk meg, 6s annak kdlts6geihez 50.000 Ft-tal
jiiruljunk hozz6.

MJr$ll+
Dr. Kosztopulosz Andredsz

elnok

Szeged, 2021.09.20.



JEGYZ6KONYV

K6sziilt 2O2L-O9-22-6n L8.00 6rakor a Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzatnak a Szegedi
Nemzetis6gek H6zdban (Szeged, osztr6vszky u. 6.) tartott rendkivtili k6pvisel6testUleti ril6s6n,
amelyen a Magyarorszdgi Gdrogok Kulturdlis Egyeslilete - Csongrdd Megyei Helyi Csoport k6pvisel6i
is jelen voltak.

Jelen vonnak:

Dr. Kosztopulosz AndreSsz elnok
Erd6lyi Mariann elnokhelyettes
Purosz Alexandrosz tag
Athanasiadi-Szab6 Rendta a Csongrdd Megyei Gorogok Kulturdlis Egyesiilete r6sz6rdl

Dr. Kosztopulosz Andre5sz: Koszcjntrjm a megjelenteket. Megdllapitom, hogy a Szegedi Gordg
Nemzetisegi onkormdnyzat 3 f6 jelenl6t6vel hatdrozatk6pes. Purosz Alexandrosz szem6ly6ben
javaslatot teszek a jegyzdkdnyv hitelesit6j6re.

A testtilet 3 igen szavazattal a kovetkez6 hatdrozatot hozza:

30 l 2o2t. (1x.22.1 sz. szeged i G6r6g N o k6pvisel6testi,i leri hatd rozat

HATAROZAT

A Szegedi G6rog Nemzetis6gi Onkormdnyzat Purosz Alexandroszt jegyzdkonyv-hitelesit6nek
megvdlasztja.

A hotdrozot hotdlyba ldpdsdnek ideje: ozonnal.

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Javasolom, hogy a Szegedi Gordg Nemzetis6gi Onkormdnyzat a kikllldott
meghiv6ban szerep16 napirendi pontokat az aldbbiak szerint vitassa meg:

A testlilet 3 igen szavazattal a kovetkez6 hatdrozatot hozza:

3Ll2o2t. (1x.22) sz. szegediG6r6g Nd k6pvisel6testiiteti hatdrozat

HATAROZAT

A Szegedi Gtirog Nemzetisdgi Onkormdnyzat az aldbbi napirendi pontok megtdrgyaldsd16l hatdroz:

t. napirendi pont: Javaslatt6tel a Magyarorszdgi Gdrogdk orszdgos Onkormdnyzata fel6 a 2022-
es orszdggy(l6si vdlasztdsok sordn megvdlasztand6 sz6sz6l6jelolt szem6ly6re-

2. napirendi pont: A 2021. okt6ber 1-jei szegedi gdrog est megszervez6se, a kolts6gek
megosztdsa a csongrdd Megyei Go169ok Kulturdlis Egyesulet6vel

A hatdrozot hatdlybo ldpdsdnek ideje: ozonnal.

7. napirendi pont: Javaslatt6tel a Magyarorsz6gi Giir<igiik orszdgos dnkormdnyzata fel6 a
2022-es orsziggy(il6si vdlasztdsok sordn megv6lasztand6 sz6sz6l6jeldlt szem6ly6re



Dr. Kosztopulosz AndreSsz: A 2022. evi orszdggy0lesi v6lasztdsok so16n a nemzetis6gi n6vjegyz6kben

szerepl6k nemzetis6gi listdra is szavazhatnak. A nemzetis6gi listdt az MG00 dllitja ossze, figyelembe
v6ve a magyarorszdgi gorog szervezetek v6lem6ny6t. Ennek megfelel6en 2OZI. szeptember 30-ig az

egyes szervezetek javaslatokat tehetnek a sz6sz616 szem6ly6re, majd pedig november L5-ig a javasolt
szem6lyek koztil megvdlaszthatjdk a sz6sz6l6jel6ltjUket, illetve a sz6sz6l6jeloltjeiket. Az MGOO a

gorog szervezetek v6lem6ny6t figyelembe v6ve dllitja 6ssze a szoszoloi listdt. A lista els6 helyezettje
lesz a sz6sz6ld.

A fentieknek megfelel6en indltvdnyozom, hogy dr, Fokasz Nikosz szem6lyeben tegy1nk javaslatot a

sz6sz6l6jelo ltre.

A testi.llet 3 igen szavazattal

321202L. (1X.22.)sz.

A Szegedi Gdrog Nemzetisdgi ( 0nkormdnyzata 6ltal
szabdlyozott sz6sz6l6vd 6li sz6sz6l6nak a 2022-ben
esed6kes orsz6ggyUI6si vdlaszti ta. (1. sz. mell6klet)

A hotdrozot hatdlyba

2. napirendi pont: A 2OZL. okl6ber 1-jei szegedi grirrig est megszervez6se, a krilts6gek
megoszt6sa a csongr6d Megyei G6r<igrik Kultu16lis Egyesiilet6vel

Dr. Kosztopulosz AndreSsz: lnditvdnyozom, hogy 2021. okt6ber 1--j6n tartsunk taldlkoz6t a szegedl
gorog kozoss6g tagjaival, amelyre ellStogat tobbek kozott a Magyarorsz6gi G6rogok Orszdgos
6nkorm6nyzatdnak elndke, valamint az orszilggyfil6s gorog nemzetisegi szoszoloja.Az est programja
a kovetkez5:

- Tdncbemutat6 az Eleftheria Tdnccsoport gyermekcsoportjdnak r6szv6tel6vel.
- lsmeretterjeszt6 el6adds Ciprus fUggetlenn6 viildsd16l az okt6ber 1-jei ciprusi nemzeti unnep

alkalmdb6l. El6ad6: Hristodoulou Konstantinos
- lsmeretterjeszt6 el6adSs a mSsodik vildghdborils gorog nemzeti ellendlldsr6l. El6ad6: Dr.

Balogh AOam

- A szegedi nemzetis6gi szervezetek l6trejott6nek, valamint a szegedi gorog kozoss6g
bemutatdsa. El6ad6. purosz Alexandrosz

- Szabad besz6lget6s,vend69ldtds.

Javasolom, hogy az est lebonyolftdsdt egyiittmfikod6si meg6llapodds keret6ben a Csongrdd Megyei
Gdrogok Kultu16lis Egyesiilet6vel kozosen val6sftsuk meg, 6s annak kolts6geihez 50.000 Ft-tal
jdruljunk hozzA.

A testiilet 3 igen szavazattal

33/2021. (1X.22.) sz. Szegedi



HATAROZAT

A Szegedi Gcirog Nemzetis6gi dnkormdnyzat a Csongrdd megyei Gorogok KulturSlis Egyesi.ilet6vel

kozosen kOzossegi estet szervez, amelynek keret6ben:

A szegedi gorog kozoss6g tagjai talSlkoznak tobbek kozcjtt a Magyarorszdgi G6rogok Orszdgos

Onkormdnyzatdnak elnok6vel, valamint az OrszAggyfil6s gordg nemzetisegi sz6sz6l6jdval a ket

szegedi gorog szervezet sz6khely6n. Az est programja a kovetkez6lesz..

- T6ncbemutat6 az Eleftheria Tdnccsoport gyermekcsoportjdnak r6szv6tel6vel.

- lsmeretterjeszt6 el6adds Ciprus fUggetlenn6 vdldsd16l az okt6ber 1-jei ciprusi nemzeti ilnnep
a I kalmd b6l. El5ad6: H ristodou lou Konstantinos

- lsmeretterjesztS el6adds a mdsodik vildghdbor(s gordg nemzeti ellendll6sr6l. El6ad6: Dr.
Balogh AOam

- A szegedi nemzetis6gi szervezetek l6trejdtt6nek, valamint a szegedi gd169 kozoss6g

bemutatdsa. El6ad6. Purosz Alexandrosz

- Szabad besz6lget6s, vendegldtds.

Az el6addsok megszervez6se 6s a helyszin biztositdsa az onkormdnyzat feladata, a lebonyolftds 6s az

6tkez6s megszervez6se pedig az egyesUlet6.

A Szegedi Gordg Nemzetisegi dnkormdnyzat a lebonyolitdsi kolts6gekhez 50.000 Ft tdmogatdssal
jlrul hozz6, amit 2021. oktober 10-ig Stutaldssal teljesit a Magyarorszdgi Gorogok Kulturiilis
Egyesillete - Csongrdd Megyei Helyi Csoport

(sz6khelye: 6721" Szeged, Osztr6vszky u. 6., ad6szdma: 18455405-1-06, bankszdmlaszdma: 10402805-
50526582-55481004, k6pviseli: Purosz Alexandrosz bankszdml6jdra. (2. sz. mell6klet)

A hotdrozat hatdlybo ldpdsdnek ideje: azonnol.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Amennyiben nincs tobb megbesz6lniva16, zArjuk a mai ijl6srlnketl
A k6pvise15k 18:20-kor elhagyjiik az i.il6st.

Szeged, 2021. szeptember 22.

1A'0'l,[9
Dr. Kosztopulosz AndreSsz
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4a.nU/llrrt

Re: nyilatkozat sz6sz6l6i jeliil6s elfogad6s6r6l
Felad6 Nikosz Fokasz <fokasznikosz@gmail.com>

Cfmzett Purosz Alexandrosz <alexandros@szegedigorogok.hu>

Ddtum 2021-09-2010:48

Kedves Kosztopulosz Andredsz 6s Purosz Alexandrosz,

EzUton tdj6koztatlak benneteket, hogy megtiszteltet6snek veszem a felk6r6st, s elfogadom a jel6l6st.
6rUln6k a lehetSs6gnek, ha elk6pzel6seimet kifejthetem a facebook csoportban illetve a honlapon.
Udvcizlettel

Fokasz Nikosz

Fokasz Nikosz

Nlxog Otlxog
Nikos Fokas

professor of sociology

Eotvos Lorand University

Budapest

<alexandros@szegedigorogok.hu> ezt irta (id6pont: ZOZ1. szept. ZO.,H,10:16):
Kedves Fokasz Nikosz!

A Szegedi Gorog Nemzetis6gi 0nkormdnyzat, valamint a csongrdd Megyei
Gordgok Kulturdlis Egyesi.ilete tisztelettel felk6r, hogy viillald el a
Magyarorszdgi Gordgok Orszdgos 0nkormdnyzata dltal kcizgyfl6si
hatdrozatban elfogadottak szeri nti sz6sz6l6i jel6l6st.

A 2022. 6vi orszdg gyfi l6si vd lasztdsok sordn a nemzetis6gi n6vjegyz6kben
szereplSk nemzetisdgi listdra is szavazhatnak. A nemzetis6gi listdt az
MGoo dllitja ossze, figyelembe v6ve a magyarorsziigi 96169 szervezetek
velem6ny6t. Ennek megfelel6en 2021. szeptember 30-ig az egyes
szervezetek javaslatokat tehetnek a sz6sz6l6 szem6ly6re, majd pedig
okt6ber 15-ig a javasolt szem6lyek kozUl megvdlaszthatjiik a
sz6sz6l6jeloltjUket, illetve a sz6sz6l6jel6ltjeiket. Az MGOO a g6rog
szervezetek v6lem6ny6t figyelembe v6ve dlli'tja dssze a sz6sz6loi listdt.
A lista els5 helyezettje lesz a szosz6l6.

A fentieknek megfelelSen k6riink, hogy erre a lev6lre vdlaszolva ird meg,
hogy vdllalod-e a jeldl6st.

Amennyiben vdllalod, a szegedi g6r6gdk elektronikus felijletein
(facebook-csoport, honlap) szlvesen kcizzd tudjuk tenni a sz6sz6l6i
elk6pzel6seidet.

tl2
2021 .01).20. l2:5(t

Iloundcube Webmail :: R e: nyilatko zat szosz6l6i ieldlds elfogadds6r6l https://szegedigorogok.hu:2096/cpsess340200437tt/3 rdpar.tylrounclcube/?...
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eoYUrmU x6oEsr u ecAupooAs

Amely l6trej0tt,

Egy16sz16l:

Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat
(szekhelye: 6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6.;
ad6sz6ma: 1 6685493-1 -06;
k6pviseli: Dr. Kosztopulosz Andre6sz
(a tov6bbiakban: Nemzetis6gi Onkorm6nyzat)

m6sr6sz16l:

Magyarorsz6gi G6rdgdk Kultur6lis EgyesUlete - Gsongrid Megyei Helyi Csoport
(sz6khelye: 6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6.
ad6sz6ma: 1 8455405-1 -06
banksz6mlasz6ma: 1 0402805-50526582-55 481 004
kepviseli: Purosz Alexandrosz
(a tovSbbiakban: Nemzetis6gi K0zhasznri EgyesUlet)

kdzdtt alulirott helyen es idoben a k6vetkez6 felt6telek szerint:

A k6t szervezet2021. okt6ber 1-jen k6zos szervez6s kOz6ssegi estet szervez, amelynek keret6ben:

A szegedi g0rog k0z6ss6g tagjai tal6lkoznak tObbek kOz6tt a Magyarorsz6gi Gorogok Orsz6gos
Onkorm6nyzatAnak eln6k6vel, valamint az OrszlggyUl6s gdr6g nemzetis6gi sz6sz5l6l6val a 

-ket

szegedi gOrdg szervezet sz6khelyen. Az est programja a kdvetkez6 lesz:
- T6ncbemutat6 az Eleftheria T6nccsoport gyermekcsoportjdnak r6szv6tel6vel.
- lsmeretterjeszt6 el6adds Ciprus fUggetlenne v6l6s6r6l az okt6ber 1-jei ciprusi nemzeti ilnnep
alkalm6b6l. El6ad6: Hristodoulou Konstantinos
- l.reretterjeszt6 eload6s a m6sodik vil6gh6bor0s 96169 nemzeti ellendrll6sr6l. El6ad6: Dr.
Balogh Ad6m
- A szegedi nemzetis6gi szervezetek letrejdtt6nek, valamint a szegedi g6169 k0zoss6g
bemutat6sa. El6ad6. Purosz Alexandrosz
- Szabad besz6lget6s, vend6gldtds.

A ket fel meg6llapodik abban, hogy az eloaddsok megszervez6se, valamint a helyszin biztositdsa a
Nemzetisegi Onkormdnyzat feladata, a lebonyolit6s 6s az 6tkez6s megszervez6se pedig a
Nemzetis6gi K0zhasznU Egyesulete.

A Nemzetis6gi OnkormAnyzat a lebonyollt6si kOltsegekhez 50.000 Ft t6mogatdssalj6rul hozzd, amit
2021. okt6ber 1O-ig 6tutal6ssal teljesit a Nemzetis6gi KdzhasznU EgyesUlet banksz6ml6j6ra.

Szeged, 2021 . szeplember 22.
rtl
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Magyarorszagi GdrOgOk Kulturalis Egyesulete -
Csongr6d Megyei Helyi Csoport



MEGHiV6

A szEGEDr GOROG NEMZETTSEGT ONKoRMAruvzar

ReruoxivUr-r UGsEnr

Tisztelettel meghivjuk a Szegedi Go169 Nemzetis6gi 6nkormdnyzat rendkivrili k6pvisel6testiileti

ul6s6re, amelynek

helye: Szeged, Osztr6vszky u. 6. (Nemzetis6gek Hdza)

ideje: 2021. szeptember 22.1.8.00

Napirendipont:

1. Javaslatt6tel a Magyarorsz6gi G6r6giik Orsz5gos Onkormdnyzata fet6 a 2O22-es

orsz6ggyiilflsi vdlasztdsok sorSn megvSlasztand6 sz6sz6l6jel6!t szem6ly6re
2. A2O2l. okt6ber l-jeiszegedigiiriig est megszervez6se, a kiilts6gek megoszt6sa a CsongrSd

Megyei G6r6giik Kulturdlis Egyestilet6vel

Szeged, 2021. szeptember 17.
'-,{.d}.k

Dr. Kosztopulosz Andredsz, eln6k


