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Készült: Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-én (hétfőn)  

15.30 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról 

 

 
Helye:   Városháza (2000 Szentendre, Városház tér 3.) Kistárgyaló terme 

 

Jelenlévők:  a mellékelt jelenléti ív szerint       

 

    

Sommer Julianna elnök: Szeretettel köszönti a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Bejelenti, hogy az 

ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Arvanitidu Sztamatula képviselő lesz.  

 

Beszámol a 2020. év történéseiről, arról, hogy mely célokat tudták megvalósítani, illetve a 

Nemzetiségi Önkormányzat elnyert pályázatairól és rendezvényeiről, és főleg arról, hogy mi az, 

amit még terveznek a jövőben. 

 

Ismerteti, hogy görög iskolájuk van, idén immár 5 éve. Szombatonként matiné foglalkozást 

tartanak a gyerekeknek görögül. Ebben az évben eddig két Görög Táncházat tartottak, január 11-

én, és február 8-án. Hozzáteszi, hogy a március 14-ére tervezett táncház rendezvény a 

koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradt. A soron következő 

görög zenés-táncos program élőzenével szeptember 12-én, szombaton este 18:00 órai kezdettel 

lesz, a DMH Barlang termében, az Akropolis Compania Zenekar közreműködésével. Még egy 

táncházat terveznek idénre, mely decemberben a karácsonyi ünnepséggel egybekötötten kerül 

megtartásra. Említi, hogy ebben az évben a Nemzetiségi Önkormányzat öt pályázatot nyújtott be, 

az ötből három nyertes pályázat volt, az „Élő zenés görög táncház” című projekt megvalósítására 

1 M Ft összeget, a „Szentendrei görögök Bécsben” című projekt finanszírozására 500 ezer Ft 

összeget, a „Görög Karácsony Szentendrén” című projekt finanszírozására 400 ezer Ft támogatási 

összeget nyertek el vissza nem térítendő támogatás formájában, de a 2020. évi nemzetiségi 

pályázati támogatások visszavonásra kerültek. Így idén kevesebb táncház tud megvalósulni, és a 

bécsi görög kompánia meglátogatása is jövőre halasztódik. A karácsonyi rendezvényt egy 

szerényebb formában a Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetése terhére kívánja 

megtartani.  

 

Említi, hogy a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi 

költségvetési támogatása megnevezésű felhívásra, a Nemzetiségi Önkormányzat által 

hangtechnikai eszköz bővítésére benyújtott kérelem tekintettel arra, hogy eszközbeszerzésnek 

számít, elutasításra került, így a hangtechnikai eszköz beszerzés nem valósulhatott meg. 

 

Arvanitidu Sztamatula képviselő: Említi, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat Szentendre Város 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 
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fesztivál rendezvénysorozaton belül 2020. augusztus 29-én a Városi Vendégházban „Balkán ház” 

nemzetiségi rendezvényt tartott, amelyen délután 15:00 órától a görög muzsikáról az Akropolis 

Compania zenekar gondoskodott, Stefanidu Janula énekelt, továbbá az idén 20 éves Ellinizmosz 

Tánccsoport vendégszerepelt, jellegzetes görög táncokat mutattak be. Elmondja, hogy jövőre 

ugyanezeket a már bejáratott programokat szeretnék továbbra is megszervezni, kiegészítve egy 

Húsvéti nagyrendezvénnyel, mivel a Húsvét a görögök szívében és lelkében egy nagyon fontos, 

központi ünnep. Továbbá az idénre tervezett, elmaradt miskolci és bécsi kirándulást is szeretnék 

bepótolni.  

 

Sommer Julianna elnök: Megerősíti, hogy a pályázati lehetőségektől függően jövőre szeretnék 

mindazokat a programokat megvalósítani, amelyek idén elmaradtak.  

 

Arvanitidu Sztamatula képviselő: Említi, hogy jövőre 200 éve lesz, hogy 1821-ben a török 

megszállás alól felszabadult a görögség. Ez nemzeti ünnep Görögországban.  

 

Sommer Julianna elnök: Hozzáteszi, hogy minden évben, március 25-én van egy ünnep 

Budapesten.  

 

Arvanitidu Sztamatula képviselő: Elmondja, hogy jövőre a 200 éves évforduló alkalmából 

Budapesten mindenképpen egy nagyobb megemlékezést tartanak, és arra gondolt, hogy 

Szentendrén is lehetne egy kisebb rendezvény. 

 

Sommer Julianna elnök: Felveti, hogy a márciusi Görög Táncházat ennek szentelik. 

 

Arvanitidu Sztamatula képviselő: Javasolja, hogy pályázhatnak is akár a 2021. március 25-i 

rendezvény megtartására. Lenne akkor egy ünnepség, és táncház is. Ez egy plusz dolog lenne 

még jövőre. Reméli, hogy nyernek a pályázattal valamennyi pénzt, és akkor meg is valósulhat ez 

az ünnepi program. 

 

Sommer Julianna elnök: Megkéri a megjelenteket, hogy tegyék fel kérdéseiket a Képviselő-

testület tagjainak. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni a megjelentek érdeklődését. Az ülést 16.00 

órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

                                                                                                       

Sommer Julianna                                                                                     Arvanitidu Sztamatula 

            elnök                                                                                                jegyzőkönyv hitelesítő 
 


