A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (elfogadva 2014. december 2-án a H/2/2014.
iratszám alatt és módosítva 2015. április 20-án a H/11/2015. iratszám alatt) 62. szakasza
alapján készült a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiak: Tanács) 32. rendes ülésének

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA
A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke
2018. április 17-én hívta össze a Tanács 32. rendes ülését 2018. április 23-ára Szabadkára,
a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 32. rendes ülését 2018. április 23-án,
hétfőn, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar Ház földszinti üléstermében
(Ago Mamužić utca 11.) mgr. Hajnal Jenő elnöklete alatt. A jegyzőkönyvvezető Tómó
Szalma Beáta volt.
Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta,
Dolinszky Gábor, Dudás Károly, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó-Horti Lívia,
Kecskés Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Linka B.
Gabriella, Madarász Gyula, Mihók Kucora Eszter, Németh Ernő, Nyilas Leonov Anita,
Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szilágyi Miklós,
Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Urbán András, Vass Tibor, Vidrács Krisztina.
Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: dr. Beretka Katinka, Bővíz
László, Fodor László, Horváth Ódry Márta, Siflis Zoltán, Várkonyi Zsolt, Virág Klára és
dr. Zsoldos Ferenc.
A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Lulić Emil, Bábi Attila, Tómó
Szalma Beáta és Kolozsi Andrea.
Az ülés elején 26 tanácstag volt jelen, akikhez az ülés folyamán még 1 tanácstag
csatlakozott. A Tanács mindvégig határozatképes volt.
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Tanácstagok! Szeretettel köszöntöm
valamennyiüket, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. A Magyar
Nemzeti Tanács 32. rendes ülését megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés
vezetésében Nyilas Leonov Anita alelnök asszony, Lulić Emil jogi szakmunkatársam és
Tómó Szalma Beáta jegyzőkönyvvezető lesz a segítségemre.
A Tanács ülésére meghívtam ifj. Virág Gábort, az újvidéki Forum Könyvkiadó
Intézet, Hugyik Richárdot, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, ifj.
Fodor Istvánt, a Zentai Történelmi Levéltár, Penovác Náray Évát, a topolyai Juhász
Erzsébet Könyvtár, Wischer Johannt, a Zentai Magyar Kamaraszínház, Urbán Andrást, a
szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, Ökrész Rozáliát, a Magyar Szó Lapkiadó Kft.,
László Editet, a Hét Nap Lapkiadó Kft. és Bodzsoni Istvánt, a szabadkai székhelyű
Pannónia Alapítvány igazgatóját, hogy intézményük néhány fontos, Tanács elé terjesztett
dokumentumáról, tavalyi ügyviteléről szóljanak. A mai ülésen Topolya Község
Múzeumát Gazsó Hargita ügyvezető asszony helyett Győrfi István, az intézmény jogásza
képviseli.
Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Április 3-án véget ért a Nemzeti Kisebbségvédelmi
Kezdeményezés aláírásgyűjtő szakasza. A kezdeményezés nagyon sikeres volt, hiszen az
érvényességhez szükséges egy millió aláírás helyett – hála a Kárpát-medencei magyar
összefogásnak – több 1 320 000-an írták alá a kezdeményezést. Az aláírásgyűjtés sikerre
vitelében a délvidéki magyarok is mint magyar állampolgárok különösen jelentős
szerepet vállaltak, hiszen több mint 643 000 magyar állampolgár – köztük a délvidéki
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magyarok is – írta alá a kezdeményezést. Az aláírások száma 11 tagállamban lépte át a
minimálisan meghatározott kvótát (a kritériumot legalább 7 országban kellett teljesíteni):
Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Spanyolországban, Bulgáriában,
Dániában, Lettországban, Litvániában, Horvátországban, Szlovéniában és
Olaszországban. Egyébként a Minority SafePack néven előterjesztett javaslatcsomag
nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a kisebbségek európai
parlamenti jelenlétének kérdésében, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a
támogatáspolitika területén javasol intézkedéseket az Európai Uniónak az őshonos
nemzeti kisebbségek védelmében.
A Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása alapján megállapítom, hogy jelen van 26
tanácstag, így testületünk határozatképes. A mai ülésről távolmaradását igazolta: Beretka
Katinka, Bővíz László, Siflis Zoltán, Várkonyi Zsolt és Virág Klára. Információm szerint
Penovác Náray Éva és Fodor László hamarosan megérkezik, de ide várjuk Horváth Ódry
Mártát is.
Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Most pedig 32. rendes ülésünk napirendjének
megállapítása következik. Elsőként a napirend módosítására tett sürgősségi indítványok
sürgősségéről szavazunk vita nélkül. Megállapítom, hogy határidőn belül két sürgősségi
előterjesztés érkezett a Hivatalba, melyeket a tanácstagok részére az ülés előtt
kiosztottunk. Először a Tari István tanácstag által előterjesztett – Határozat-állásfoglalás
a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya által elfogadott és közvitára bocsájtott
határozati javaslatról, amely a Vajdaság hivatalos ünnepnapját indítványozza –
sürgősségéről szavazunk. Kérem a tisztelt Tanácstagokat, hogy kézfelemeléssel
szavazzanak! Aki a sürgősséggel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon!
TARI ISTVÁN: Ügyrend megsértését szeretném bejelenteni. Tisztelt Magyar
Nemzeti Tanács! Nem véletlenül kértem szót, ugyanis szeretném szóban is megindokolni.
ELNÖK: Lesz rá mód, hiszen a sürgősségről szavazunk most, azután a napirend
kialakításáról.
TARI ISTVÁN: Én azt gondolom, hogy a sürgősségi előterjesztésnek része az
indoklás.
ELNÖK: Mindenki megkapta a sürgősségi indoklást.
TARI ISTVÁN: A sürgősségi előterjesztést most osztották szét.
LULIĆ EMIL: Ez a napirend megállapítása, a 32. szakasz 2. bekezdése kimondja: A
Tanács a napirend egészének elfogadásáról vita nélkül határoz. Mivel erre is a 32.
szakasz érvényes, mely szerint A napirend elfogadásakor a Tanács a napirendre tett
javaslatokról a következő sorrendet tartva szem előtt dönt vita nélkül: elsőként a
sürgősségi indítványokról, majd bizonyos előterjesztések napirendre tűzéséről a 29.
szakasz (3) bekezdése értelmében, majd bizonyos napirendi pontok visszavonásáról, és
végül bizonyos napirendi pontok sorrendjének a módosításáról. Tehát jelenleg nincs mód
felszólalni.
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TARI ISTVÁN: Nem vitázni szeretnék, csak a sürgősségi előterjesztést
megindokolni.
ELNÖK: Lesz mód az indoklásra. Ahogyan említettem, először Tari István tanácstag
által előterjesztett előterjesztés sürgősségről szavazunk. Kérem a tisztelt Tanácstagokat,
hogy kézfelemeléssel szavazzanak!
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadta Tari István tanácstag előterjesztésének sürgősségét.
ELNÖK: Másodikként a Joó-Horti Lívia, Siflis Zoltán és Zsoldos Ferenc tanácstagok
által előterjesztett – Állásfoglalás dr. Várady Tibor jogtudós, akadémikus nevének
meghurcolása és mindennemű listázása ellen – sürgősségéről szavazunk. Kérem a tisztelt
Tanácstagokat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak!
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadta Joó-Horti Lívia, Siflis Zoltán és Zsoldos Ferenc tanácstagok
előterjesztésének sürgősségét.
ELNÖK: A Tanács ügyrendjének 32. szakaszával összhangban az egyes, nem
minősített előterjesztőktől érkező előterjesztések napirendre tűzéséről dönt a Tanács. Az
imént elfogadtuk Tari István tanácstagunk sürgősségi előterjesztését, így most ennek a
javaslatnak napirendre tűzéséről kell szavaznia a Tanácsnak.
Aki az előterjesztés napirendre tűzésével egyetért, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon!
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadta Tari István tanácstag sürgősségi előterjesztésének
napirendre tűzését.
ELNÖK: Az imént úgyszintén elfogadtuk Joó-Horti Lívia, Siflis Zoltán és Zsoldos
Ferenc tanácstagok sürgősségi előterjesztését is, így most ennek a javaslatnak napirendre
tűzéséről kell szavaznia a Tanácsnak.
Aki az előterjesztés napirendre tűzésével egyetért, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon!
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadta Joó-Horti Lívia, Siflis Zoltán és Zsoldos Ferenc tanácstagok
sürgősségi előterjesztésének napirendre tűzését.
ELNÖK: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Most pedig 32. rendes ülésünk
napirendjének megállapítása következik. Az ügyrend értelmében a tanács a napirendről
vita nélkül szavaz. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy elfogadja-e a kiküldött
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napirendet kiegészítve két újabb napirendi ponttal, amelyek a 81. és a 82. napirendi
pontok lennének, az eredeti 81. napirendi pont pedig a 83.
Napirendi javaslat:
1. A Magyar Nemzeti Tanács 31. ülése jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetésére vonatkozó
független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet munkaszervezéséről és munkahelyeinek
besorolásáról szóló szabályzat véleményezése
4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi terve
módosításának véleményezése
5. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
2017. évi jelentésének jóváhagyása
6. A Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi jelentésének jóváhagyása
7. A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2017. évi jelentésének jóváhagyása
8. A Topolya Község Múzeuma 2017. évi jelentésének jóváhagyása
9. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2017. évi jelentésének jóváhagyása
10. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2017. évi jelentésének jóváhagyása
11. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2017. évi jelentésének jóváhagyása
12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Hét Nap Lapkiadó Kft.
2018. évi módosított pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán
13. A Pannónia Alapítvány 2017. évi jelentésének jóváhagyása
14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Gimnázium
iskolaprogramjának véleményezése kapcsán
15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kishegyesi Pán Péter
Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán
16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Boško Buha
Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán
17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Đura Jakšić
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verseci Olga Petrov Radišić
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szajáni Móra Károly
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nezsényi Stefanović Fivérek
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
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23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Testvériség
Általános és Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskola
igazgatóválasztási eljárása kapcsán
25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a moholi Novak Radonić
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kisoroszi Gligorije Popov
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Szent Száva
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagyfényi Pionír
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Nikola Tesla
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Fejős Klára
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi Dózsa György
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Banatsko Karađorđevo-i
Nikola Tesla Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Ivan Sarić
Műszaki Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Vegyészetitechnológiai Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai
Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán
37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi József Attila
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola iskolaszéki
tagcseréjének eljárása kapcsán
39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palicsi Miroslav Antić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a beodra-karlovai Dr. Đorđe
Joanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei Miloje Čiplić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
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43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a vajszkai Aleksa Šantić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Műszaki Iskola
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Adai Műszaki Iskola
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a törökkanizsai Dositej Obradović Középiskola iskolaszéki
tagcseréjének eljárása kapcsán
48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Törökkanizsai Gimnázium
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági
tagcseréjének eljárása kapcsán
50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola
átképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán
51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az Anyanyelvápolás 6 (Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya
számára) című tankönyv előzetes jóváhagyása kapcsán
52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsai Regionális
Kreatív Műhely igazgatóválasztási eljárása kapcsán
53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Lifka Sándor Art Mozi
igazgatóválasztási eljárása kapcsán
54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor
Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Juhász Erzsébet
Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Népkönyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Történelmi
Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek
támogatására kiírt kulturális pályázata kapcsán
60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Művelődési,
Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázata kapcsán
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61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság etnikai
közösségek szervezetei számára kiírt pályázata kapcsán
62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombor városi etnikai
közösségek szervezetei számára kiírt pályázat kapcsán
63. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az Újvidék városi kulturális pályázat kapcsán
64. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Szabadka városi kulturális pályázat kapcsán
65. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Vajdasági Rádió és Televízió internetes/multimediális csatornája
felelős szerkesztőjének kinevezése kapcsán
66. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság
tájékoztatási pályázata kapcsán
67. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagykikinda városi
tájékoztatási pályázat kapcsán
68. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kúla községi
tájékoztatási pályázat kapcsán
69. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Palánka községi
tájékoztatási pályázata kapcsán
70. A Végrehajtó Bizottság első döntésének jóváhagyása a Pancsova városi
tájékoztatási pályázat kapcsán
71. A Végrehajtó Bizottság második döntésének jóváhagyása a Pancsova városi
tájékoztatási pályázat kapcsán
72. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombor városi tájékoztatási
pályázat kapcsán
73. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szenttamás községi
tájékoztatási pályázat kapcsán
74. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kevevára községi
tájékoztatási pályázat kapcsán
75. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zichyfalva községi
tájékoztatási pályázat kapcsán
76. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecse községi
tájékoztatási pályázat kapcsán
77. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Versec városi tájékoztatási pályázat kapcsán
78. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városi
tájékoztatási pályázat kapcsán
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79. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
Ada Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába
kinevezendő tagok javaslata kapcsán
80. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
Újvidék városi utcák elnevezése kapcsán
81. Egyéb
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadta a 32. rendes ülés napirendjét.
ELNÖK: Most pedig következzen az egyes napirendi pontok tárgyalása!
A Magyar Nemzeti Tanács 31. ülése jegyzőkönyvének elfogadása. A vitát ezennel
megnyitom. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti
Tanács 31. rendes ülése jegyzőkönyvének elfogadását?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta
a Magyar Nemzeti Tanács 31. ülésének jegyzőkönyvét.
ELNÖK: A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetésére vonatkozó független
könyvvizsgálói jelentés elfogadása. Engedjék meg, hogy az előterjesztést én tegyem meg.
Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Előző, 2018. február 26-ai ülésünkön fogadtuk el
a testület. 2017. évi költségvetését. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló
törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és
55/2014. szám) 117. szakaszának 4. bekezdése értelmében a tanács köztársasági
költségvetésből megvalósított bevételei elköltésének szabályszerűségét független
könyvvizsgáló köteles elvégezni. A feladat elvégzésére a tanács 2017. december 29-ei
ülésén a belgrádi székhelyű EuroAudit Kft. független könyvvizsgálói céget bízta meg,
amely jelentését 2018. március 2-án juttatta el a tanácsnak megállapítva, hogy a szabadkai
székhelyű Magyar Nemzeti Tanács „minden lényeges szempontból A nemzeti
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvénnyel összhangban, vagyis a Szerb
Köztársaság Emberi és Kisebbségi Jogi Kormányhivatalának támogatását a törvénynek
és költségvetési tervének megfelelően használta fel. A támogatásból származó bevételek
és kiadások szabályszerűen vannak elszámolva 2017. december 31-ével bezárólag”.
Tekintettel arra, hogy a jelentést a tanács köteles elfogadni, az elfogadásról hozott
aktust pedig továbbítani a Szerb Kormány Emberi és Kisebbségi Jogi
Kormányhivatalának, ezért a jelentést és az elfogadására irányuló határozatjavaslatot a
tanács elé terjesztem elfogadásra.
Megnyitom a vitát a 2. napirendi ponttal kapcsolatban. Berekesztem a vitát és
szavazásra bocsátom. Ki támogatja az MNT 2017. évi költségvetésére vonatkozó
független könyvvizsgálói jelentés elfogadását?
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/H/3/2018):
1. Tanács elfogadja a 2017. évi költségvetésére vonatkozó független
könyvvizsgálói jelentést, melyet a belgrádi székhelyű EuroAudit Kft.
független könyvvizsgálói cég készített el.
2. Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 3. és a
4. napirendi pont együttes megvitatását kezdeményezem tekintettel arra, hogy azok
témája a Forum Könyvkiadó Intézet általános dokumentumaival kapcsolatosak.
Javaslatom szavazásra bocsátom!
A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 3–4. napirendi pontok együttes megvitatását.
ELNÖK: A következő napirendeket együtt fogjuk megtárgyalni és külön‒külön
szavazunk. A Forum Könyvkiadó Intézet munkaszervezéséről és munkahelyének
besorolásáról szóló szabályzat véleményezése és a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi
pénzügyi terve módosításának véleményezése.
Elsőként Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnök asszonya kap szót,
hogy tegye meg előterjesztését, azután pedig ifj. Virág Gábor igazgató úr fog szólni.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! A 3. napirendi
pont kapcsán megkapták azt a jegyzőkönyvet, amely arról tanúskodik, hogy a Forum
Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága egyhangúlag elfogadta az intézmény
munkaszervezésről és a munkahelyi besorolásról szóló szabályzatát. A Forum
Könyvkiadó Intézetnek erről és a 4. napirendi pont alatt a Forum Könyvkiadó Intézet
pénzügyi tervének módosításáról az intézmény igazgatója fog nekünk részletesen
beszámolni. Kérem, támogassák az előttünk álló dokumentumokat!
IFJ. VIRÁG GÁBOR: Tisztelt Elnök Úr, Tanács! A Könyvkiadó igazgatója
meghozta az új szisztematizációt, a törvényes kötelezettségünk az volt, hogy ezt március
24-éig tegyük meg, ugyanis a szerb képviselőház 2017. december 14-én meghozta a
közszolgálatban foglalkoztatottakról szóló törvényt, amely december 25-én lépett
hatályba, de az alkalmazását elhalasztották 2019. január 1-jére. Ez a törvény és a 2016.
március 8-án meghozott a közszférában foglalkoztatottak bérrendszeréről szóló törvény
alapján megreformálják a közszférában dolgozók fizetését. Ezek alapján különböző
fizetési osztályokba lesznek sorolva a közalkalmazottak, és változnak majd a
koeficiensek is. Az első lépés ez ügyben, hogy a közszférába tartozók kötelessége, hogy
új szisztematizációt hozzanak meg, mégpedig a közszolgálatban foglalkoztatottakról
szóló törvény alapján kidolgozott munkahelyek katalógusával összhangban. Ez a
katalógus minden szférát felölel és pontos leírást ad a lehetséges munkahelyekről, tehát
tartalmazza az elnevezést, a szükséges iskolai végzettséget, munkatapasztalatot és
munkaleírást is. Ezt bővíteni lehet különböző feltételekkel, munkafeladatokkal, de a
lényeg, hogy minden meglévő munkahelyet be kell csoportosítani, azaz helyettesíteni a
katalógusban meglévőkkel még akkor is, ha így megváltozik a munkahely elnevezése és
a jövőben ez a szisztematizáció alapján fogják besorolni az alkalmazottakat a különböző
fizetési osztályokba. Ezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert igazgatóként
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meghoztam a szisztematizációt, azonban volt egy olyan munkahely, ahol kértük,
konkrétan a szerkesztők esetében, akiknek nem volt leírás ebben a katalógusban, így
lektorokként kellett őket feltüntetni, kértük a módosítást, illetve azt, hogy lektor‒
szerkesztőként szerepelhessenek, de ezt elutasították, így a munkahelyi leírásuk maradt,
de a jövőben szerkesztő helyett lektorként szól a munkahelyi elnevezésük. Ez lett volna
a szisztematizációval kapcsolatban.
A másik napirendi pont pedig a pénzügyi terv módosítása. A tartományi kormány
még jóvá se hagyta az idei pénzügyi tervünket, amikor egy átirat érkezett, konkrétan a
költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló 401‒94/2018-13-as határozat, amely
2018. február 28-án érkezett a Kiadóba és ez alapján változás történt az Intézet pénzügyi
tervében. Ez egy tételt érint, konkrétan a 4651-es klasszifikációt, és ez összességében
499.131,03 dinár növekedést jelent az előzőleg elfogadott eszközökhöz képest. Itt
előzőleg 1000 dinár volt előlátva, és ez az összeg a törvény által előirányzott a
közszférában dolgozók alapfizetésének elszámolásához, konkrétan növeléséhez
szükséges különbség fedezésére vonatkozik és 2018 első felében kell felhasználnunk.
Kérem, támogassák! Köszönöm szépen.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet munkaszervezéséről és munkahelyének
besorolásáról szóló szabályzat véleményezését?
A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/29/2018):
1. Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet a munkahelyek
belső szervezéséről és besorolásáról szóló szabályzat meghozását
a Tanácsnak 2018. március 22-ei keltezésű, 130/2018. iratszámú
kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Ki támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi terve módosításának
véleményezését?
A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/30/2018):
1. Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi
tervének kibővítését, a Tanácsnak 2018. március 22-ei keltezésű,
129/2018. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2017. évi
jelentésének jóváhagyása következik. Jerasz Anikót kérem meg tisztelettel, hogy vezesse
fel a témát.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Thurzó Lajos MűvelődésiOktatási Központ 2017. évi jelentésében részletesen olvashatunk a Központ 2017-es évi
pénzügyi eredményeiről, a zentai Városi Könyvtár, a Művelődési Ház és a Városi
Múzeum 2017-es évi munkájáról, rendezvényeiről, valamint a Thurzó Lajos MűvelődésiOktatási Központ hagyományápoló tevékenységéről is. Részleteiben, hogy mi mindent
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tartalmaz ez a dokumentum, azt gondolom, hogy mindenki betekinthetett,
beleolvashatott.
Kérem Önöket, hogy támogassák az előttünk álló dokumentumot! Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Az igazgató úr nem érkezett meg, én nem halasztanám a napirendi pontot
ezzel kapcsolatban.
Megnyitom a vitát a dokumentummal kapcsolatban. Berekesztem a vitát és
szavazásra bocsátom. Ki támogatja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/31/2018):
1. Tanács jóváhagyja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
2017. évi jelentését, a Tanácsnak 2018. február 27-ei keltezésű,
05-6-12. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi jelentésének jóváhagyása
következik. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem meg tisztelettel az előterjesztésre, azután
pedig ifj. Fodor István fog következni.
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok, Igazgató Úr! A
Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi jelentéséből betekintést nyerünk az intézmény
munkájába, széleskörű tevékenységébe, a szakmai továbbképzésektől kezdve a levéltár
anyagainak használatán és védelmén át a nemzetközi együttműködések, valamint
közművelődési és oktatási tevékenységekig. Arról, hogy mi mindent tartalmaz ez a
dokumentum, az igazgató úr fog nekünk részletesen beszámolni. Kérem, támogassák a
dokumentumot!
IFJ. FODOR ISTVÁN: Tisztelt Elnök Úr, Hölgyeim és Uraim! A Zentai Történelmi
Levéltár tavalyi évi munkájával kapcsolatban az alábbiakat emelném ki: az elmúlt év
során is több mint 1200 bizonylatot, iratmásolatot adtunk ki, legtöbbet, mint mindig, az
elkobzott vagyon visszaszármaztatásával, illetve a munkások munkaviszonyával
kapcsolatosan. Tartós őrizésre sok éves átlag több mint dupláját, 317 iratfolyóméter
levéltári anyagot vettünk át, ezzel a levéltárban őrzött iratanyag mennyisége meghaladja
a 7200 iratfolyómétert. Folytatódott a Levéltár leendő épületének felújítása a volt zentai
kaszárnya területén. A jelenlegi feltételek mellett a teljes munkafolyamat 2020-ban
zárulhat le. Kettő kiadványunk jelent meg tavaly, a zentai csata 320. évfordulója
alkalmából egy négynyelvű album, év végén pedig a titói Jugoszlávia levéltári forrásai
című sorozatunk hatodik kötete Szocialista ünnepek Zentán címmel. Augusztusban a
Zentai Városi Múzeummal és a Belgrádi Történelmi Levéltárral kiállítást szerveztünk,
Vologya visszatért címmel, mellyel az 50 éves alkotói tevékenységét ünneplő Tatjana
Kragujević Vujić előtt tisztelegtünk. Ősszel több levéltári pedagógiai foglalkozást
tartottunk Zentán, Felsőhegyen és Tornyoson, az általános iskolák 3. és 4. osztályos
tanulóinak szóló zentai csata című 45 perces foglalkozásnak nagy sikere volt a gyerekek
körében, kilenc alkalommal 12 osztály 180 gyermeke vett részt ezeken a
foglalkozásokon.
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Ami a Levéltár pénzügyeit illeti, a tevékenységünket a gyűjtő területünkhöz tartozó
öt község segíti kisebb‒nagyobb mértékben, s ezúttal sok, hosszú, ínséges évet követően
nem lehet okunk különösebb panaszra, mert a községekkel, kivétel nélkül javult az
együttműködésünk, s bár az anyagi támogatásuk összege nem túl nagy, a jóváhagyott
pénzösszegek rendszeresen érkeztek, s ez hatalmas előrelépés, reméljük, hogy ez jó
sokáig így is marad. Nagyon nagy segítséget kaptunk a tavalyi év folyamán a Magyar
Nemzeti Tanácstól is, melynek jóvoltából a Levéltár új épületében három raktár került
bepolcozásra, ezzel mintegy 2000 méter iratanyag elhelyezésére lesz mód, ezt köszönjük
szépen még egyszer. A szakmai munka színvonalát különböző pályázatokon elnyert
pénzeszközök jóvoltából tudtuk tovább emelni valamelyest. A Bethlen Gábor Alapnál
kettő nyertes pályázaton mintegy 280 ezer dinárt nyertünk, ezeket az összegeket a
pályázati anyagokkal összhangban könyvkiadásra, illetve új honlap készítésére
fordítottuk. A Tartományi Művelődési Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi
Titkárság a tavalyi év folyamán 150 ezer dinárból a levéltár új épületének homlokzatához
készült egy projektterv. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Megnyitom a vitát a Zentai Történelmi Levéltár tavalyi jelentésével
kapcsolatban. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Zentai
Történelmi Levéltár 2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/32/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi jelentését,
a Tanácsnak 2018. február 18-ai keltezésű, 011-33/1-2. iratszámú
kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2017. évi jelentésének jóváhagyása
következik. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem meg az előterjesztésre, azután pedig
Penovác Náray Évát tanácstag társunk, igazgató asszony fog szólni.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A topolyai Juhász Erzsébet
Könyvtár 2017. évi jelentésében részletes beszámolót olvashatunk az intézmény
munkájáról. Dicséretre méltó, hogy a Könyvtár igyekszik lehetőségeihez mérten
korszerűsíteni működését, illetve az is, hogy 2017-ben 3074 címszóval gyarapította
állományát. A Juhász Erzsébet emlékév keretein belül egész évben programot bonyolított
le Topolyán, Zentagunarason, Bácskossuthfalván, Pacséron, Pannónián, Bajsán és
Gunarason az Intézmény, de hogy mi mindent tartogat a jelentés, azt az igazgató asszony
fogja nekünk elmondani.
Kérem, támogassák a dokumentumot! Köszönöm szépen.
PENOVÁC NÁRAY ÉVA: Tisztel Elnök Úr, Tanácstagok! A topolyai Juhász
Erzsébet Könyvtár tavalyi munkájáról Anikó az imént nagyon sok mindent elmondott, én
két dologra szeretném felhívni a figyelmet, az egyik az, hogy tavaly nálunk az egész év
Juhász Erzsébet emlékév volt. Azt javasoltuk a községi tanácsnak, hogy nyilvánítsa
Juhász Erzsébet Emlékévvé a tavalyi esztendőt, és ez a második ilyen emlékév volt
Topolyán az elmúlt tíz évben, 2008 ugyancsak a mi kezdeményezésünkre Nagyapáti
Kukac Péter emlékév volt a festő születésének 100. évfordulója, most pedig
intézményünk névadója lett volna tavaly 70 éves. Sokáig gondolkodtunk azon, hogy
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hogyan ünnepeljük meg ezt a jubileumot méltóképpen, és végül úgy döntöttünk, hogy
megcsinálhatnánk azt, hogy rendezünk egy nagy ünnepséget, aztán letudtuk, ehelyett mi
azt választottuk, hogy egész évben, folyamatosan tartottunk az évfordulóval kapcsolatos
ünnepségeket és azt hiszem, hogy ez sokkal célravezetőbb volt. Igaz, hogy több munka
volt vele, viszont meg tudtuk szólítani a legkisebbeket, Juhász Erzsébet: A régi ház című
könyvét illusztrálták. Meg tudtuk szólítani a középiskolásokat, ami elég nehéz.
Kitaláltunk nekik egy nyomkereső játékot Juhász Erzsébet: Senki sehol soha című
könyvének topolyai helyszíneit keresték fel mobiltelefonos applikációkkal. A fiatal írókat
fölkértük arra, hogy Juhász Erzsébet: Határregény című befejezetlen regényének első
fejezetét írják újra. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a fiatal írógenerációnak mit jelent
Juhász Erzsébet. Előadásokat tartottunk, tehát tíz különböző rendezvényünk volt az év
során, ami ehhez az évfordulóhoz kötődött és azt hiszem, hogy, szerénytelenség nélkül,
hogy ez jó volt és jól sikerült.
A másik, amit szeretnék kihangsúlyozni az MNT könyvtártámogatási programja, ami
lehet, hogy egy kicsit elsikkadt, mindig beszéltünk az iskolákról, az oktatásról, a
különféle támogatásokról, de talán kevesebb szó esett arról, hogy az MNT tavaly egy
könyvtár-támogatási programot indított, amelynek keretében nemcsak a kiemelt
jelentőségű intézmények, könyvtárak kaptak nagyobb mennyiségű könyvet, hanem a
kisebb könyvtárak is és a szórványban lévő könyvtárak, illetve iskolakönyvtárak is. Ez
nagyon fontos dolog, azért mert a könyvtárak munkája, a könyvtárak sikere, az, hogy egy
könyvtár működik-e, van-e olvasója, van-e jövője az nagyban függ attól is, hogy mennyi
új könyvet tud vásárolni, illetve mennyi új könyvhöz tud hozzájutni. Egyfelől van a
Márai-program, ez a magyarországi könyvtár-támogatási program, amelyben tíz vagy
tizenegy vajdasági könyvtár kap támogatást, de az MNT listát látva azt kell mondani,
hogy ez egészen más, mert az MNT könyvtár-támogatási programja keretében kapott
lista, amely több mint ezer címszót tartalmazott, ez jobban az itteni könyvtárak igényeihez
mérten készült, és azt hiszem, hogy jobban tudtak a könyvtárak válogatni az
igényeinknek. Tehát nagyjából tudjuk, hogy mi hiányzik az itteni könyvtárakban,
nagyjából tudjuk azt is, hogy az olvasók mit keresnek, és ezen a listán tényleg volt
mindenki igényének megfelelő, tehát olyan könyveket is tudtunk vásárolni azoknak az
olvasóknak, akik csak kikapcsolódásból olvasnak könnyű kis tartalmakat és
szakkönyveket is, kortárs és klasszikus magyar, illetve világirodalmat, népszerű
pszichológiát, nem sorolnék fel minden területet. Azt hiszem, amennyiben ez a program
folytatódna, folytatódik, akkor a vajdasági magyar könyvtáraknak van jövője és fenn
tudnak maradni, olvasóik is lesznek, és ezáltal könyvtáraink is lesznek.
Ami a további tevékenységeinket illeti, nagyon röviden csak végigfutnék rajta, van
nekünk néhány jól bevált programunk, amit évek óta szervezünk, ilyen például az
időseknek szervezett számítógépes tanfolyam, ahol már több mint 400 nyugdíjas tanulta
meg a számítógép használatát. Azután van a szerb nyelv tanfolyam, amit kicsinek,
óvodáskorúaknak, illetve általános iskolásoknak szervezünk, hogy mire odaérnek, hogy
az Magyar Nemzeti Tanács fölzárkóztató programjához eljutnak, addigra ne legyen
teljesen ismeretlen számukra a szerb nyelv. Azután, tavaly is büszkén említettem a
CoderClub-ot, a fiatalok klubja, akik sikereket érnek el. Föl lehet tenni a kérdést, hogy
mi köze ennek a könyvtárhoz? Ennek nagyon sok köze van a könyvtárhoz, mert ezek azok
a tartalmak, amit Topolyán nincs aki fölvállaljon, tehát Topolyán nincs szabadegyetem,
amely ilyen tartalmakat meg tudna szervezni, ezért ott a könyvtár, és ha van lehetőségünk,
fölszerelésünk, akkor miért ne. Ugyanígy a gyerekeknek a filozófiai iskola, tehát vannak
ilyen programok, amelyek nagyon népszerűek és azt hiszem, hogy folytatnunk kell.
Ennyit szerettem volna mondani, és kérem, támogassák a tavalyi évi jelentésünket.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm és megnyitom a vitát a könyvtárral kapcsolatban. Berekesztem
a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2017.
évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/33/2018):
1. Tanács jóváhagyja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár
2017. évi jelentését, a Tanácsnak 2018. március 12-ei keltezésű,
16/18. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: Topolya Község Múzeuma 2017. évi jelentésének jóváhagyása következik.
Az előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony, azután pedig Győrfi István jogász urat
kérném meg, hogy szóljon.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok, Jogász Úr! A Topolya Község
Múzeuma 2017. évi jelentéséből megtudhatjuk, hogy a Múzeum a programjain kívül nagy
hangsúlyt fektet a múzeumpedagógiára is, mely keretein belül tárlatvezetéseket tartanak
az óvodásoknak, az általános iskolásoknak és a középiskolásoknak, de ezen felül a
felnőtteknek is szerveznek tárlatvezetéseket, valamint tudományos és ismeretterjesztő
előadásokat.
Kérem, Önöket támogassák az előttük álló dokumentumot! Köszönöm szépen.
GYŐRFI ISTVÁN: Jó napot kívánok! Győrfi István ügyvéd vagyok, Topolyáról a
Múzeum jogásza. Mindenkit szeretettel köszöntök. A Múzeum irányítója Gazsó Hargita
pillanatnyilag a Magyar Tudományos Akadémia kutatásán vesz részt Budapesten, ezért
megkért engem, mint a Múzeum jogászát, hogy tájékoztassam Önöket a 2017. évi
folyamatokról, amelyek zajlottak a Topolya Község Múzeumában. A Múzeum sajnos,
egyszemélyű intézmény és a létszámstop igencsak nehezíti a munkáját, mert nem tud
alkalmazottakat fölvenni, ezért másfajta gondolkodás lépett életbe, miszerint egy
projektumot valósítanak meg, amely alapján egy csapat dolgozik a gondolattól a
megvalósításon át az össz műtárgy visszaszolgáltatásáig, ez egy egységet képez. Így
sokkal látványosabb, interaktívabb, és magas szintű kiállításokhoz vezet. Ezt az
intézményasszony tavaly két hónapot töltött Bécsben, és a bécsi 20 múzeum tervezetét
tanulmányozta és ezeket a tapasztalatokat hozta haza, és osztja meg Topolyán. Ezek
alapján készült el itt a Szabadkai Városi Múzeumban megrendezett A nevem Munk, Munk
Artúr című kiállítás is, ami Topolyán májusba fog megrendezésre kerülni. Topolyán a
Múzeum megvalósított egy másik nagy léptékű kiállítást is, a Reformáció 500, abból az
alkalomból, hogy a reformációnak volt az 500. évfordulója ami, szerintem nagyon jól
sikerült, annak ellenére, hogy Vajdaság területéről most gyűjtöttük csak először az
evangélikus és a református múltú tárgyakat, de a budapesti médiákig is eljutottunk, tehát
a volt topolyai múzeumról szól a közmédiában. Tehát itt sikerült belépni egy virtuális
térbe is a műtárgyakkal, amit most nem lehet látni, de meg van egy virtuális kiállítást is
szervez ebből és ez a YouTube oldalon fenn is van, hála Istennek az ilyen újfajta
technológiáknak. És a kiállításról készült kötetet majd bemutatják Bácsfeketehegyen és
Szentendrén is, tehát ezért van tulajdonképpen az intézményvezető asszony
Magyarországon. Most hogy ezek mind megvalósuljanak, a Múzeum életében be kellett
vonni a magáncégek tőkéjét is ahhoz, hogy ez elkészüljön és a Magyar Nemzeti Tanács
hathatós támogatására is szükség volt és köszönjük is ezt. Próbálunk tényleg a fiatalokhoz
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szólni, tárlatvezetés, általános iskolás, középiskolás, szerintem ez jó úton halad, mert én
is szemtanúja voltam egy ilyen csoportnak, amelyek éppen ott körbe lettek vezetve és
szerintem pozitív élményekkel távoztak onnan a gyerekek. Köszönöm megtisztelő
figyelmüket és kérem, hogy támogassák a jelentést!
ELNÖK: Köszönöm én is, megnyitom a vitát a Topolya Község Múzeumának
jelentésével kapcsolatban. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja
Topolya Község Múzeuma 2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/34/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Topolya Község Múzeuma 2017. évi jelentését,
a Tanácsnak 2018. február 28-ai keltezésű, 83/2018.
iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Zentai Magyar Kamaraszínház 2017. évi jelentésének jóváhagyása
következik. Előterjesztője Jerasz Anikó, és az intézmény igazgatója Wischer Johann.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok, Igazgató Úr! A Zentai Magyar
Kamaraszínház 2017. évi jelentésében részletesen kitér a tavalyi pénzügyi jelentésére,
illetve a programjaira havi lebontásban. Megtudhatjuk, hogy különös figyelmet
fordítanak a fiatalokra, támogatják a diákszínjátszók tevékenységeit, de számos,
fiataloknak, gyerekeknek szóló előadást is bemutattak. A 2017-es évben új teremmel is
gazdagodott a Kamaraszínház, valamint egy színházi fesztivált is elindítottak Zentán a
Zentai Magyar Kamaraszínház gondozásában. De hogy mi mindent találhatunk még a
jelentésben, arról maga az igazgató fog nekünk beszámolni.
Kérem, támogassák a dokumentumot! Köszönöm.
WISCHER JOHANN: Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Zentai
Magyar Kamaraszínház a tavalyi évben szintén egy óriásit lépett előre, s mielőtt még a
részletes programot ismertetném, négy fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami a napi
munkánk mellett létrejött. Az egyik, amit említett az elnök asszony, a Zentai Magyar
Kamaraszínház kamaraterme kialakult, ami nemcsak a Zentai Magyar
Kamaraszínháznak, hanem Zenta egész városának egy óriási lépés, hiszen már nagyon
sok éve hiány volt egy új tér kialakítása. Ezt most részletezhetném, de annyit elmondok,
hogy az elmúlt fél évben, amióta megnyílt ez a terem mindenki csak dicséri, elsősorban
a nézők, másodsorban, akik jönnek különböző programokkal, színházi előadásokkal,
könyvbemutatókkal, vetítésekkel. Nagyon sok programunk ott valósul most meg, a
nagyterem mellett. Ugyanakkor arról nem is beszélünk soha, hogy mennyire fontos, hogy
minden programnak, ami létrejön, nagyon sok próbára van szüksége és így lehetőség
nyílik egy sokkal minőségesebb előkészületre, úgy a színháznak, mint másoknak, akik
használják ezt a termet. Ez volt az első. A második nagyon fontos dolog az volt, hogy
színházi fesztivált hoztunk létre a Magyar Teátrumi Társasággal együtt. Ez egy olyan
fesztivál, aminek már tíz évvel ezelőtt is megszületett a gondolata, hogy Zenta városában
egy színházi fesztivált is próbáljunk létrehozni. A harmadik dolog: egy olyan produkció
jött létre, amelynek a Nemzeti Színház és a soproni Petőfi Színház volt a koprodukciós
partnere és olyan színészt hoztunk, és olyan történelmi pillanat volt ez, amikor egy
Kossuth-díjas színész részt vett a mi produkciónkban. Ez tudtom szerint még nem történt
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meg az elmúlt hatvan évben, hogy nem csak, hogy megjelenik és játszik, az is nagyon
ritkán jelent meg, de hogy részt vegyen a produkciónkban és itt éljen a városunkban, ez
nagyon ritkán fordul elő. Nem azért, mert nem akarnak ezek az emberek eljönni, hanem
azért, mert Budapesten annyira lefoglalják őket a munkák, hogy egyszerűen nincs idejük
kilépni onnan. Tehát ezért volt nekünk fontos, hogy megjelenjen és lássuk, hogy ő is
ugyanolyan ember, mint a többi és ugyanakkor szakmai képességeit is, és hozzáállását a
munkához, el tudtuk lesni. A következő dolog pedig az volt, hogy megtartottuk első
alkalommal a Magyar Teátrumi Társaság a mostani magyarországi színházi szervezetek
közül a legerősebb színházi szervezet, első határon túli közgyűlését. Tavaly április 3-án
eljött 45 színházigazgató és megnézte az egyik előadásunkat, másnap pedig megtartottuk
a közgyűlést. Első alkalommal történt ez meg határon túl. Ez volt az a négy projekt, ami
megvalósult a mindennapi munkánkon kívül, természetesen csináltuk a dolgunkat, 210
előadást tartottunk, 8 bemutatót, ami 16 ezer néhányszáz nézőt vonzott maga köré.
Elsősorban Zentán készítjük és játsszuk az előadásainkat, Vajdaság-szerte továbbra is
járunk a tájolási programmal, amit az MNT-vel közösen járunk, azon fölül készítünk
minden évben egy tantermi produkciót, amivel a magyar lakta és a magyarul tanuló
iskolákhoz jutunk el, tehát ott, ahol magyar nyelvű oktatás folyik, ott mindenhol
megjelenünk a tantermi produkcióval. Tavaly például Madách Imre: Az ember tragédiáját
vittünk színre 45 percen belül három színésszel, mondhatom még más meghívásokat is
kaptunk erre a produkcióra Magyarországra és nagyon jónak bizonyult és szeretnénk
folytatni ezt a programunkat. Készítünk előadásokat gyerekeknek, az ifjúságnak és
felnőtteknek. A középiskolásokra továbbra is odafigyelünk, mert Zenta középiskolás
város, azok a diákok, akiknek van még szabad idejük, azokat szeretnénk a színházba
mindenféle színházi terápiás kezeléssel átsegíteni.
A pénzügyi része részletesen le van írva, 21 millió dinár volt a tavalyi építkezéssel
együtt. Ezzel kapcsolatban is, ha van valakinek kérdése, akkor állok a rendelkezésre.
Köszönjük szépen a Magyar Nemzeti Tanácsnak a folyamatos támogatást, remélem, hogy
továbbra is így lesz. Köszönöm.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Zentai Magyar Kamaraszínház 2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/35/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Zentai Magyar Kamaraszínház
2017. évi jelentését, a Tanácsnak 2018. február 28-ai keltezésű
kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A szabadkai Kosztolányi Dezső 2017. évi jelentésének jóváhagyása
következik. Elsőként Jerasz Anikó, azután pedig Urbán András tanácstag társul.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A szabadkai Kosztolányi Dezső
Színház beszámolójában olvashatunk a színház 2017-ben színpadra került bemutatóiról,
fesztiválokról és vendégszereplésekről, valamint a Desire Villamosa programsorozatról.
Részletes leírást találunk a Kosztolányi Dezső Színház 2017-es évi színházi nevelés
programjáról is, ahol a diákoknak szóló előadásokat követően kötetlen beszélgetésekre is
sor kerül.
Kérem, Önöket támogassák az előttük álló dokumentumot! Köszönöm szépen.
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URBÁN ANDRÁS: Tisztelt Nemzeti Tanács, Elnök Úr! A Kosztolányi Dezső
Színház 2017-es szakmai beszámolója, négy bemutatót foglal magában hivatalosan, az
ötödik bemutató, az első volt a Kapitalizmus Zlatko Paković rendezésével, az előző 2016ból hoztuk át, Selma Spahić rendezésében a Hajnali 4 című produkció történt meg, a
Nobel-díjas Wislawa Szymborska versei alapján, utána Kokan Mladenović szerzői
projektuma a Felhő a nadrágban, ami egy Pseudo Majakovszkij költeményei alapján
készült, illetve Tolnai Ottó Karton és karfiol című versciklusa alapján, Döbrei Dénes és
Mészáros Gábor rendezésében, előadásában egy monodráma, illetve a jómagam által
rendezett, Ördög és Európa című produkció munkabemutatója történt meg. A Kosztolányi
Dezső Színház összesen, hozzávetőlegesen 140 programot valósított meg, ebből 69
előadást játszottunk mi a házban, 11-et vendégjáték alkalmával, a Desiré Villamos
befogadó programsorozatunk keretein belül 22 programot valósítottunk meg, illetve a
Desiré fesztivál alatt 17 társulatot láttunk vendégül és 7 akadémia volt, tehát a Desiré
Akadémia ez az edukatív része a fesztiválnak. Kihangsúlyoznám, nagyon fontos
számunkra az a közönségtalálkozó beutazós program, a kötetlen beszélgetések egyik
erénye, még az, hogy szakemberek beszélnek azzal a közönséggel, aki részt vesz, illetve
fiatalokkal. 9200 nézője volt a színháznak a tavalyi évben, ebből 3500 hozzávetőlegesen
a Desiré központi pályaudvar fesztiválunknak a látogatottsága, ami maximális, nem
tudunk többen beférni. Ami a látogatottságot illeti, hogy önkritikus is legyek, lehetnénk
sokkal jobbak is a saját produkcióinkkal, ezen próbálunk folyamatosan dolgozni, de nem
szeretnénk szellentős színházzá válni csak azért, hogy többen nézzenek bennünket.
Igyekszünk megtalálni azt a réteget, aki érdeklődik a színház iránt.
Van egy rész, amiről szeretnék két mondatot mondani, mindig erről beszélek, én
tudom, unalmas ez, de alkalom adtán jó lenne letisztázni azokat a problémákat, amelyek
a Koszolányi Dezső Színház működését akadályozzák. Folyamatosan cseréljük az
embereket, iszonyú munka új emberek betanítása, nem szaladgálnak Szabadkán sem
marketing szakemberek, akik a színházi közönség szervezését stb. ügyeket intézik, de
nem beszélve a műszakról, mondjuk Szabadkán találni egy hangmérnököt vagy egy hang
technikust, ez valóban komoly probléma. Ezt azért mondom, mert mivel a racionalizáció
következtében két munkahelytől meg kellett válni, az pedig, az a 16 munkahely, amivel
a tavalyi évig tudtunk dolgozni, az volt az a minimum, amivel a színház működni tudott.
Eddig is mindenki három‒négy munkát végzett a rendes fizetéséért, most még több, szinte
beláthatatlan, hogy tudunk működni, nem tudunk egy díszletet fölépíteni, nincs a
színháznak díszletezője. Mondjuk, ez a problémás rész. Persze, nincs raktárhelyiségünk
stb. ez mind megjelenik utána kiadásokként, hiszen ezt mind valamilyen saját
eszközökből kell biztosítani, a jogi támogatást is fizetni kell, nincs jogászunk, nincs kihez
fordulni megoldani a dolgokat, tehát maga az iroda is eszméletlenül nagyon terhelt, hogy
be tudjuk tartani azt a legális működést meg tudjuk valósítani, amit a mai adminisztratív
követelmények elvárnak, kezdve a tenderektől stb. Nincs raktárhelyiségünk, bérelni kell,
ez mind megoldható dolog, de továbbra is fennáll, mint probléma. A társulat jó állapotban
van, igazából rengeteget dolgozunk, én azt gondolom, hogy a Kosztolányi Dezső
Színháznak az a koncepciója, ami már évek óta tart, folyamatosan fejlődik, néha
látványosabb, néha kevésbé látványos sikerekkel.
Ami a pénzügyeket illeti, elég részletes lebontást adtunk, én úgy gondolom, nem
tudna működni a színház ebben a formában, ha Bethlen Gábor Alaptól nem lenne meg az
egyedi támogatásunk. Nagyon bízok abban, hogy erre a jövőben is fogunk tudni
számítani. Maximálisan igyekszünk minden pályázaton részt venni, és eszközökhöz jutni.
Ami még fontos, a tavalyi évhez hozzátenném, hogy elindult egy Kreatív Európa Program
részesei voltunk, koprodukciós partner egy rijekai, trieszti, temesvári, szkopjei s mi mint
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szabadkai kisebbségi színház, tehát kisebbségi színházakból, albán, olasz, romániai,
német színházakkal közösen, tehát akik kisebbségként működnek Olaszországban,
Horvátországban, Romániában, Szerbiában, illetve Macedóniában, egy előadás
létrehozása, ami most valósult meg A hegyek óriásai Paolo Magelli rendezte ezt az
előadást, és ez a projekt is lassan a végére ér, ezt most azért említem, hogy az anyagiaknál
ez már megjelenik a múlt évben, mint bevétel. A közönség létszámát mondtam,
természetesen minden kérdésre nyitott vagyok, megválaszolom. Körülbelül ennyi. Kérem
támogassák a beszámolót!
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/36/2018):
1. Tanács jóváhagyja a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház
2017. évi jelentését, a Tanácsnak 2018. április 10-ei keltezésű,
190/2018. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2017. évi jelentésének jóváhagyása
következik. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem meg az előterjesztésre, azután pedig
Ökrész Rozália igazgató asszony kap szót.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok, Igazgatónő! A Magyar Szó
Lapkiadó Kft. 2017. évi jelentésében betekintést kapunk a Magyar Szó széleskörű
tevékenységébe. A szerkesztőség munkatársai nagy figyelmet fordítottak az előző évben
az élőújság-sorozatra, valamint a mentorprogram sorozatra. Ugyanakkor a jelentésben
részletesen olvashatunk a Magyar Szó mellékleteiről, a Képes Ifjúságról, a Jó Pajtásról
és a Mézeskalácsról, de hogy mi minden található még a beszámolóban, arról az
igazgatónő fog mesélni.
Kérem Önöket, támogassák a dokumentumot!
ÖKRÉSZ ROZÁLIA: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! A Magyar Szó
Lapkiadó életében a 2017-es év nem volt könnyű, mint ahogyan az azt megelőző évek
sem. De mindaddig, amíg ellátjuk feladatunkat, napilapunk rendszeresen tájékoztatja
közösségünket, megjelennek gyermek- és ifjúsági kiadványaink, nyomdánkban
folyamatos a termelés, a gazdasági mutatók pedig pozitív ügyvitelről tanúskodnak, azt
mondhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott év nem sikerült rosszul. Napilapunk több mint 73
éve tájékoztatja közösségünket. Az elmúlt évben 304-szer került az olvasó elé.
Szerkesztési törekvésünk továbbra is a magyar nyelven, magyar szellemiségben történő
tényszerű tudósítás a szűkebb közösségünkről és a világeseményekről. Fő feladatunknak
a nemzeti identitásunk megőrzését, a közösségünk szempontjából fontos értékek
vállalását, a sorsunkat meghatározó események feldolgozását tartjuk. Tavaly
hangsúlyosan foglalkoztunk a vajdasági magyarságot is sújtó népesség csökkenéssel,
sokat írtunk azokról a témákról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten igyekeznek
megállítani, vagy legalább mérsékelni a kedvezőtlen folyamatokat. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy a magunk részéről mindent megtegyünk a szülőföldön való megmaradás, a
szülőföldön való boldogulás érdekében. Lapunkat igyekeztünk lényegretörő, aktuális
tartalmakkal feltölteni, naprakészen tájékoztatni olvasóinkat olyan kérdésekről, amelyek
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közvetlenül érintik őket, legyen az a közélet bármely területe. Folytattuk élőújságsorozatunkat, könyvbemutatóinkat, és nyereményjátékainkat, így ápolván továbbra is
olvasóinkkal a közvetlen kapcsolatot. Anyalapunk Facebook oldalán indított
nyereményjátékainkkal
szimbolikus,
ám
a
Magyar
Szóhoz
köthető
ajándékcsomagjainkkal több tízezer embert el tudtunk érni pár nap leforgása alatt. Mindez
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a vajdasági magyar emberek továbbra is a
magukénak érzik a Magyar Szót, legyen az nyomtatott formában, vagy a világhálón. Az
elmúlt évben adtuk ki a szórványban élő magyarság életét bemutató Szórványlétben című
könyvünk második részét, valamint Tigrislélek címen a vajdasági magyar
novellairodalomból készült válogatást, a Forum Könyvkiadó Intézettel karöltve. Ez
utóbbi elnyerte a Vajdasági Szép Magyar Könyv címet, tankönyvpótló kategóriában, a
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség hagyományos pályázatán. Tavaly kerek
évfordulókat is ünnepeltünk, gyermeklapunk, a Jó Pajtás 70 éves lett, Forum Nyomdánk
pedig fennállásának 60. évét ünnepelte. 1957 májusától nyomtatjuk saját nyomdánkban a
Magyar Szót, s ekkor indult be a könyvnyomtatás is. Az elmúlt 60 évben több tízezer
könyv készült itt. Nyomdánk tavaly is jól teljesített. A két napilap, a Magyar Szó és a
Dnevnik mellett számos hetilapot, szórakoztató kiadványokat, könyveket, plakátokat, és
egyéb kiadványokat nyomtattunk. Országunkban a szerbiai pénzverde mellett továbbra is
csak a mi nyomdánkban biztosítottak a feltételek a postabélyegek nyomtatására.
A pénzügyi mutatók tükrében pozitív gazdasági évet zártunk 2017-ben. Bevételeink
meghaladták a 378 millió dinárt, a ráfordítások pedig a 374 milliót. Ezek az adatok
mindkét esetben két százalékos emelkedést jelentenek a megelőző év viszonylatában. A
rövid lejáratú hitelek mellett a 2012-ben felvett hosszú lejáratú hitelt is visszafizettük,
tehát bankkölcsönt ma már nem használunk. Mindent összevetve a Magyar Szó Lapkiadó
Kft. adózás utáni pénzügyi eredménye 2,05 millió dináros nyereséget mutat. A 2017-es
év pozitív gazdálkodási eredmény már az ötödik egymást követő. Ugyanakkor kitartó
igyekezetünk ellenére is nagyon nehéz tartani a lapeladás szintjét. Vonatkozik ez
napilapunkra, de gyermek- és ifjúsági lapjainkra is. A Magyar Szó esetében az eladott
példányszám 6,4 százalékkal csökkent. A Mézeskalácsnál és a Jó Pajtásnál 2017-ben
ennél is számottevőbb a csökkenés. Egy mondat erejéig, engedjék meg nekem, hogy
megosszam Önökkel a legfrissebb adatainkat, ugyanis a 2018-as év első negyedévében
mondhatjuk megállt a csökkenés. Sőt, márciusban több, mint 4 százalékkal nőtt a Magyar
Szó eladása.
Végezetül kiemelném, hogy a 2017-es évi előkészületekkel kezdetét vette újvidéki
székházunk felújítása, állagának megőrzése. A tető, a homlokzat és az ablakok cseréje
nyárig remélhetőleg be is fejeződik. Köszönöm, hogy meghallgatta. Kérem, támogassák
jelentésünket!
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a Magyar Szó Lapkiadó Kft.
jelentésével kapcsolatban. Joó-Horti Lívia, utána pedig Tari István.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Elnökség, Magyar Nemzeti Tanács! Azt mondta az
igazgató asszony, hogy ellátták a feladatukat, illetve tájékoztatják a közösségünket,
egészen biztos ez, ha a közösségünk arra a felére gondolunk, aki a VMSZ holdudvarához
tartozik, de gyakorlatilag minden más, ami nem a Vajdasági Magyar Szövetségnek
megfelelő információ, tájékoztatás, az kimarad a Magyar Szóból. Azt gondolom, hogy
tökéletes torz tükrét adja a vajdasági magyar létnek, mert, hogy csak a másik fele
hiányzik, hogy tájékoztatva legyen a tevékenységéről, működéséről, gondolatáról. Így
van ez most már valahanyadik éve, azt gondolom, hogy egyet lehet csinálni, nem olvasni,
és azt gondolom nem véletlen a lapeladás csökkenése, ami némi eufemizmussal 6,4
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százalék, mert én a tavalyi adatokkal összehasonlítottam az idei adatokat és ez bizony
megközelíti a 10 százalékot. Köszönöm.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Nemzeti Tanács! Csak néhány kérdésem van, és azokat
szeretném elmondani. Az igazgatónő elmondta azt, hogy a délvidéki magyarság, illetve a
vajdasági magyarság magáénak érzi ezt a lapot. Ez szépen hangzik, ugyanakkor, ha
belepillantunk a részletes kimutatásokba, amelyekért külön köszönet, mert idáig csak az
egész évben kiadott példányszámról értesülhettünk, ugye, több millió példányszámban
jelenik meg az újság, de hát egy részletesebb kimutatásból mit tudhatunk meg?
Megtudhatjuk azt, hogy nagyjából 5600 példány kel el ebből az újságból naponta. Ehhez
kapcsolódik az első kérdésem, a kérdés pedig arra vonatkozik, hogy hány ebből
tiszteletpéldány, az úgynevezett ingyen példány vagy ajándékpéldány? Mert erre
vonatkozóan nincs kimutatás. És hogy ezt kik is kapják? Viszont van egy másik
kérdésem, ott álltunk meg a Magyar Szóval kapcsolatos vitában, hogy sok-sok írástudó,
értelmiségünk panaszkodott nekem is arról, hogy feketelisták vannak. Most a kérdés az,
hogy történt-e fejlődés a feketelisták érdekében, tehát bővültek-e ezek a listák, illetve
megszűnőben vannak ezek a listák, és megtörtént-e esetleg – ha megszűnőben vannak a
listák – a bocsánatkérés? mert azért azt gondolom, hogy nem bővelkedünk mi írástudói
értelmiségben ahhoz, hogy ennyire fönn hordja egy újság az orrát még akkor is, ha
időnként pártlapként viselkedik. Tehát a kérdésem az: mi van a feketelistákkal, mit
tudhatunk arról? És szeretném még a tiszteletpéldányok számáról is, ha beszámolna az
igazgatónő. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? Talpai Sándor.
TALPAI SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Állandóan, amikor
a média a téma akkor itt mindjárt fölmerül a politika és fölmerül a VMSZ-nek a neve. Én
erre csak egy választ tudok mondani, hogy lényegében igenis arról tud írni a média,
azokról tud írni a média, akik dolgoznak valamit, akik tesznek valamit, akik megjelennek
a közéletben, és ezt le tudja a média írni. Úgy gondolom, hogy nemcsak a Magyar Szó,
hanem más médiák is ilyen módon cselekednek, mert ott, ahol nem történik semmi, abban
a körben, arról nem tud írni. Ezért én úgy gondolom, hogy a Magyar Szó írásai
tisztességesek és én nem látok benne semmi olyat, ami a VMSZ-t különösebben
kiemelné. Most az, hogy a VMSZ emberei bizonyos egyesületeknek vagy
intézményeknek a vezetői és arról az intézményről ír, mert valami olyat csinált, ami
érdekes a médiának, ez számomra természetes, és úgy gondolom, hogy a magyar
közösség számára is természetes, úgyhogy szerintem azok, akik arról beszélnek, hogy
valamely oldalra húz ez a média vagy az a média, azok próbálják analizálni, hogy esetleg
az a közösség vagy az a része ennek a magyar közösségnek, akiket ők képviselnek, az
milyen dolgokat tesz, hol szerepel és miért nem ír róla a média. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Az igazgató asszony kíván válaszolni a föltett kérdésekre.
ÖKRÉSZ ROZÁLIA: Tari úr felhozta a napi átlagos eladott példányt, ehhez azt
szeretném hozzáfűzni, hogy ebben egyértelműen nincs benne a tiszteletpéldány. Tehát
1,6 millió példányt adtunk el a 2017-es évben, ehhez viszonyítva 102 ezret tesz ki a
tiszteletpéldányok száma, ami közel 7 százalékos, tehát az eladotthoz viszonyítva a
tiszteletpéldányok száma 7 százalékot tesz ki. Köszönöm.
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ELNÖK: Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar Szó
Lapkiadó Kft. 2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 23 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/37/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Magyar Szó Lapkiadó Kft.
2017. évi jelentését, a Tanácsnak 2018. március 22-ei keltezésű
kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Hét Nap Lapkiadó Kft.
2018. évi módosított pénzügyi terv jóváhagyása kapcsán Jerasz Anikó, azután pedig
László Edit igazgató asszony kap szót.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok, Igazgatónő! A Tanács Végrehajtó
Bizottsága sürgősségi eljárásban megtárgyalta és támogatta a Hét Nap Lapkiadó Kft.
2018. évi módosított pénzügyi tervét. Ahhoz, hogy az intézmény 2018. április 13-ai
határidőig a Tartományi Titkársághoz eljuttassa a 2017-es zárszámadását, szükség volt a
Végrehajtó Bizottság mihamarabbi döntésére. Arról, hogy mi mindent tartalmaz a
dokumentum arról az igazgatónő fog nekünk beszámolni. Kérem támogassák az előttünk
álló záradékot, illetve dokumentumot! Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. László Edité a szó.
LÁSZLÓ EDIT: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Ennek a változtatásnak az
apropója az volt, hogy a 2018-as pénzügyi terveknek az összeállítása a tartomány felé,
aki a havi szubvenciót adja, illetve fő támogatónk, november hónap folyamán el kellett
készülnie, és akkor nem volt információnk arról, hogy a Tartományi Titkárság növelni
szándékozik ezt a támogatást, ezt a szubvenciós összeget. A február elején aláírt
támogatási szerződés 2018-ra viszont a betervezett éves 26,5 millió dinár helyett 27 millió
576 ezer dinár támogatást jelent számunkra. Ez annyit jelent, hogy ennek tükrében
módosítanunk kellett a bevétel összegét, illetve a kiadásokat is. Kicsit segítségünkre volt
az is, hogy november-decemberi hónapban, ami általában meglepetéseket is szokott
tartogatni, picit letisztázta a képet, így ezt a plusz összeget, amit a tartomány havonta
folyósít nekünk, szétosztottuk, és egyes költségtételek csökkentek, mások növekedtek,
tehát ami növekedett, az adó és járulék rész, a honoráriumok része, a külmunkatársak
számára a végkielégítés, a szolidáris segély, a munkába való jegyek, szállítási költségek,
havi jegyeknek a kifizetése, a kommunikációs költségek. Tehát ezek azok a föltételek,
amelyekre leoszlott ez a plusz tartományi támogatás, amellyel elszámolással tartozunk
havi szinten a titkárságnak. Ezt a módosítást kérném szépen, hogy támogassák.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is, megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és
szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a
Hét Nap Lapkiadó Kft. 2018. évi módosított pénzügyi terv jóváhagyása kapcsán?
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/38/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2018. évi módosított
pénzügyi tervének jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/75/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Pannónia Alapítvány 2017. évi jelentésének jóváhagyása következik.
Jerasz Anikó elnök asszony az előterjesztő, utána pedig Bodzsoni István igazgató úr kap
szót.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok, Igazgató Úr! A Pannónia
Alapítvány 2017. évi jelentésben olvashatunk a Pannon Médiaház építéséről, a Pannon
Televízió, Pannon Rádió, a Szabadkai Magyar Rádió, az internetes tartalmak, a műszaki
terület és a marketing munkájáról. A pénzügyi beszámolóban ismertetőt kapunk, arról
hogy a tervezett kötelezettségeknek sikerült eleget tenni, valamint részletezésre kerülnek
a bevételek és kiadások is. Kérem Önöket, támogassák az előttük álló dokumentumot!
Köszönöm szépen.
BODZSONI ISTVÁN: Tisztelt Elnök Úr, Tanács! A Pannónia Alapítvány eleget tett
minden kötelezettségének, pénzügyi, tartalmi, formai kötelezettségének, és az elmúlt évet
sikerült úgy lezárnunk, hogy nincs adósságunk, hogy jelentősen bővítettük a sugárzási
területünket, jelentősen bővítettük a műsorkínálatot a rádióban és a tévében, különösen
az esti sávot sikerült jelentősen gazdagítani. Szétválasztottuk a Pannon Rádió és a
Szabadkai Magyar Rádió hangzásvilágát. A Pannon Rádió maradt a kereskedelmibb
hangzásvilága, a Szabadkai Magyar Rádió pedig a közszolgálatibb hangzásvilág.
Jelentősen bővítettük a partneri körünket, fenn tudtuk tartani a marketingből és egyéb
szolgáltatásokból befolyó pénzösszegeknek a mennyiségét, sőt valamennyivel növeltük
is, és a munkatársi kört is olyan tempóban, ütemben tudtuk bővíteni, hogy gyakorlatilag
mára elértük azt a számot, amely kielégíti a két egész napos rádióműsornak, a tévének és
az internetes portál működtetésének az igényeit. Ehhez természetesen hozzájárul, hogy
rendszeres beszállítói vagyunk a magyar közmédiának, más RTV központoknak
Magyarországon, de ugyanakkor jelentősen erősödött a jelenlétünk a belgrádi és a
szerbiai médiapiacon, egyre többen használják a mi tudósításainkat, anyagainkat, mint
forrást, és mint kommunikációs eszközt. Ez az általános bevezető, amit köteles vagyok
elmondani. Viszont az, ami a lényeg, az új médiaház megépült. Azt hiszem tavaly
ilyenkor volt az MNT-nek az a gyűlése, amelyen elmondtam, hogy tervezzük. Most
jelenthetem, hogy befejeztük. Elkészült az új médiaház és elkészült a régi Magyar Ház
felújítása. Itt ebben az épületben két rádióstúdió kapott helyet, és felújítottuk az egész
épületet, ide valószínűleg május végén, de inkább június első felében beköltözik a Magyar
Szó és a Hét Nap, a Magyar Szó észak-bácskai, szabadkai szerkesztősége, illetve a Hét
Nap egész szerkesztősége. A Szabadkai Magyar Rádió átjön ide a jelenlegi helyéről az új
épületbe, meg kaptunk olyan televíziós stúdiókapacitásokat, amelyekkel ebben a
pillanatban nagyon kevés televíziós központ rendelkezik a térségben, kisebbségi
médiaként pedig egyedi RTV központot építettünk. Közép-Európában és azt hiszem,
európai szinten is megálljuk a helyünket. Az új épület műszaki beüzemeltetése van
folyamatban, és azt hiszem, hogy azt is körülbelül egy hónapon belül befejezzük. És
akkor kezdődik lassan a műsor sugárzása az új kapacitásból, az új stúdiókból. Időre van
szükség, hogy a munkatársak megtanulják ezeket az új berendezéseket kezelni, mert ez
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egy abszolút modern technológia, de tanulnak, úgyhogy bízok benne, hogy egy hónapon
belül elkezdhet működni azzal, hogy a teljes kapacitás fölállása valószínűleg
szeptemberben lesz, mert időre van szükség ahhoz, hogy ez mind helyére kerüljön. Én
pedig fölajánlom, természetesen, ha szükség van valamilyen MNT döntésre vagy
álláspontra, de mindentől eltekintve, aki meg kívánja tekinteni az akár ma az ülés után
szeretettel várjuk és körbevezetjük. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én arra gondoltam, hogy a teljes épület, ha befejeződik,
a Hét Nap és a Magyar Szó szerkesztősége is beköltözik, akkor tennénk meg ezt a
látogatást, hiszen akkor lenne teljes a kép, de ha igény mutatkozik, akkor beszélgethetünk
erről. Dudás Károly kért szót.
DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Elnökség, Tanács! Elnök úr elnézést kérek, egyfajta
ügyrendsértésbe keveredek, mert szeretnék néhány gondolattal az előző napirendi
pontokhoz szólni, azt hiszem, hogy a témánál maradok. Őszinte örömmel hallgattam az
intézményvezetők beszámolóit, többek között a végén, ami elhangzott, ezt is. Azt hiszem,
hogy akik temetnek bennünket, és állandóan vészmadarakként huhognak azt állapíthatták
meg, hogy bizony ez a közösség teljes mértékben életképes, a kultúrája, tájékoztatása
jobb állapotban van, s hadd mondhassam, hogy én, aki 21 évig voltam intézményvezető
a tájékoztatásnál, jobb állapotban van, mint volt évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Ahhoz
képest, hogy a huhogás tart és ez a közösség már elköltözött, nem is él itt, bizony ez a
közösség itt van, életképes, kiváló a kulturális élete, az intézményrendszere. A
tájékoztatással kapcsolatban nyilván mindig vannak, nekem is vannak ellenérzéseim,
vannak kifogásaim, de nagyon nehéz az intézményvezetők, főszerkesztők dolga, 21 évig
voltam főszerkesztő, az ember megpróbál tisztességes maradni, talán sikerül is,
megpróbál egyensúlyozni. Nyilván az, széttekinteni és egyensúlyozni. Talpai barátommal
jelezte, hogy nem lehet egyensúlyozni ott, ahol nincs egyensúly, tehát egyensúlyozni csak
ott lehet, ahol van valami a másik oldalon is, és van valamilyen teljesítmény is, amelyre
a sajtó, nem a közleménygyártás, valamiféle megjelenések, hanem a közösség életéhez
való hozzájárulás, arról ír a sajtó. A sajtóval kapcsolatban még annyit, hogy először a
Magyar Szót belezzük ki. Mindig el szoktam mondani, hogy a Magyar Szó nem az a
néhány belpolitikai oldal, a Magyar Szó jóval vaskosabb, a Magyar Szó szól az egész
közösségről, szól a legkisebbekhez, szól másokhoz. Politikai néhány oldalról ott lehet
vitatkozni, talán hogy nem egyensúlyoz elég ügyesen, de a Magyar Szó azzal foglalkozik
pont, a szórványlétben megpróbáltuk, elsőként bemutattuk a művelődési szövetségbe is,
bizony az életünkről szólnak azok a kötetek és szóltak azok az írások, amelyek a Magyar
Szóban voltak és szólnak azok a műsorok, amelyet a Pannon Televízió és Rádió készít
erről a közösségről. Számomra az a fontos, hogy hitelesek voltak. Az ember ismeri a saját
közösségét, életét, hitelesek voltak ezek a beszámolók. Én azt is láttam, hogy milyen
küzdelmet vívnak az intézményvezetők, hogy megtartsák az intézményeiket,
színvonalasan működtessék és talán az a dolgunk nekünk is itt az MNT-ben, azoknak is,
akik különböző színtereken politizálnak, hogy elhitessük a velünk együtt élőkkel, hogy a
mi kultúránk, a mi kulturális életünk, tájékoztatási életünk sokkal gazdagabb. Ez mindig
érzékeny kérdés, hogy, nem mondom, csak zárójelbe teszem, hogy mint a velünk élők,
nagyobbak, mélyebbek a gyökereink, a hagyományaink, és nagyobb támogatást, ez a
kultúra, ez a tájékoztatási rendszer jóval nagyobb támogatást igényelne attól az országtól,
ahol adófizetők vagyunk és ahol élünk. Hála Istennek, hogy az anyaország erőteljesen
támogat bennünket és az kiegészíti azt, hogy működhetnek. Befejezésül azt hiszem, és
természetesen gratulálok az intézményeink vezetőinek, munkatársainak, azt hiszem,
nagyszerű munkát végeznek, ezt a közösséget életben tartják és hadd legyek végül nagyon
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személyes, és hadd örüljek nagyon kivételesen annak, hogy az én második otthonom a
Hét Nap szerkesztősége végre jó helyre kerül és biztonságba. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen, kíván-e még valaki hozzászólni? Joó-Horti Lívia.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Nem biztos, hogy
hozzászóltam volna, ha most a Karcsi nem húzza a nyelvemet. Azt gondolom, hogy a
médiának nem az a dolga, hogy hajbókoljon a valamifajta intézményvezetés és nem
tudom én milyen politikai hatalomban levő vezetés előtt, hanem, hogy objektívan
tájékoztasson. És szeretném elmondani, hogy az ellenzéknek meg az a dolga, hogy a
visszáságokra felhívja a figyelmet. Egy normálisan működő társadalom áll a hatalmi
rendszerből és van az ellenzékből, ami nyilván a fékek és egyensúlyok rendszerét próbálja
megteremteni. Ha a média itt a Vajdaságban a rendelkezésünkre áll és közéletinek és
közszolgálatnak nevezi magát, gyakorlatilag a fékekről és ellensúlyrendszerekről soha
nem hajlandó tudomást venni, mert azok csak közleménygyárak, akkor azt gondolom,
hogy egy teljesen eltorzult valóságról akar tudósítani, és ezért mondtam, hogy már sajnos
nem érdemes a Magyar Szóba nem hogy beleolvasni, bele nézni se. A Pannon pedig azt
gondolom, hogy valóban el kell ismerni, hogy hihetetlen fejlesztésen esett át és ehhez
nagyon komoly befektetés és tudás kellett, ez nem kérdés, de hogy ez a torz tükör
fenntartásába bőven beleáll a Pannon is, gyakorlatilag minimálisan vagy szinte egyáltalán
nem kerül az ellenzéki gondolat bele a médiákba, a más magyar érdekképviselet
gondolata, meglátása történésekről, csak elszórtan. Szeretném például megemlíteni, hogy
a Szabadka Polgárok Mozgalma nevű szabadkai frakció, aki gyakorlatilag a szabadkai
városvezetésnek az egyetlen ellenzéki pártja, két év alatt még soha egyetlen egyszer sem
szólalhatott meg a Pannon Televízióban. Számos nagy és komoly vita volt a szabadkai
képviselő-testületben, nagyon komoly botrányok voltak. Ha ez nem szolgált valami fajta
tudósítást, valami fajta megvilágítást, a megközelítését, hogy hogyan látja mondjuk, a
nem hatalmi oldalról a történetet az ellenzék, akkor azt gondolom, hogy nincs miről
beszélgetnünk. Hát akkor csak nyomják így, van a Hét Nap, a Magyar Szó, meg van
Pannon is. Nyilván hozzá lehet ahhoz szokni, hogy másként is lehet eljutni a polgárhoz,
illetve tájékoztatni őt. Ennyit, köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tari István kért szót.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Amikor a tömegtájékoztatásunkról szólunk, akkor
én örülök, hogy alkalmat adtam egyik tagtársamnak arra, hogy többször elmondta a pártja
nevét, mert ez a megfelelési kényszer arra késztette és én azt gondolom, hogy a
főszerkesztőknél is van egy ilyen megfelelési kényszer, szeretnének megfelelni azoknak
a politikusoknak, akik hatalmi helyzetben vannak és akik pénzelik, tulajdonképpen a
pénzek elosztásában úgy döntenek, hogy működhet az a tömegtájékoztatási eszköz,
amelynek az élén állnak. Viszont azt is el szeretném mondani, itt csak egyesek gondolják
a főszerkesztőkön kívül, hogy borzasztó fontos a politika. Egyáltalán a politika nem
fontos az emberek számára. A nagyközönség számára a politika nem érdekes és azt
gondolom, hogy a politika iránt, ha megnézzük más társadalmakban, hogy hány ember
érdeklődik, akkor tulajdonképpen megkapjuk azt a számot, ahányan vásárolják ezeket a
lapokat. Mert az egyértelmű, hogy sajnos ezek a lapok, ez a tömegtájékoztatásunk
átcsúszott a pártújságok, pártrádiók szintjére. Példányszámuk erről elég érzékletesen szól.
Valamikor egy üzemi lap jelent meg pár ezer példányban. És, körülbelül ennyi embert
érdekel a politika ahány ember megvásárolja ezeket az újságokat. Tehát én azt gondolom,
hogy az emberek jelentős részét nem érdekli a politika és így a jó, így az egészséges. Az,
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hogy az anyaországi megosztottságot megpróbálja az itteni politikum is leképezni, az egy
külön kérdés, nem biztos, hogy itt kellene erről szólni, ha volna igazi
társadalomkutatásunk, akkor az ezzel foglalkozna, politikatudományok, lényeg az, hogy
végül is a tömegtájékoztatási eszközök példányszáma, egyáltalán az érdeklődés az elég
hűségesen tükrözi azt, hogy melyik az a szint, amit elértünk, és én azt gondolom, hogy
ezek azok a számok, amelyek önmagukért beszélnek, attól függetlenül, hogy egyesek
hogy próbálják ezt az egészet ilyen-olyan megfelelési kényszerből ábrázolni. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Talpai Sándor kér szót.
TALPAI SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Én ehhez talán csak
két mondatot szeretnék hozzátenni, biztató mondatot, üzenetet, amely a
szórványmagyarságtól ered, hogy jól lenne felhagyni ezzel az ellenzékeskedéssel, mert
úgy gondolom, hogy nem vagyunk mi annyian, hogy egymásnak ellenzéke legyünk. Ezt
üzeni a szórvány, ezt üzeni a szórvány magyarsága, és arra figyelmeztet, ha itt tovább
folyik az ellenzékeskedés, akkor nagyon gyorsan a tömb is szórvány lesz. Mi ezt nem
szeretnénk és kiállunk amellett, hogy minél erősebb legyen a magyar közösségben az
összefogás, a kitartás, az egymás iránti tisztelet és becsület. Az hogy, amit Tari úr mond,
hogy az anyaországi megosztottság, nem tudom, hogy ön mire gondolt. Erre is muszáj,
hogy reagáljak, mert ugye, egy mostani választások után, ahol az anyaország kétharmada
egy irányban van és a másik harmada másik irányba, nem érzek semmi megosztottságot,
úgyhogy szeretném, ha itt, ebben a magyar közösségben nem lenne se kétharmad, se
egyharmad, hanem pontosan egy közösség lenne. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Bodzsoni István kért szót.
BODZSONI ISTVÁN: Legelőször meg szeretném köszönni Joó-Horti Líviának a
felszólalását, már megijedtem, hogy úgy megyek ki, hogy nem kell senkivel vitatkoznom.
Szóval ez, amit Joó-Horti Lívia tanácstag asszony mondott, ez egyszerűen nem igaz. A
Magyar Mozgalom minden sajtótájékoztatójáról, minden eseményéről beszámoltunk
tisztességesen, ezt Ön is tudja. Azt is tudja, hogy Ön elég sokszor szerepel nálunk. Két
héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt kétszer szerepelt a magyar választások előtt.
Adtunk lehetőséget, hogy elmondják. Arról én nem tehetek, hogy Önöknek nincs
álláspontjuk. Tehát ne várják el a médiától, hogy kitalál valamit Önök helyett, ne várják
el a médiától, hogy eseményeket kreáljon a semmiből. Az nem a mi dolgunk. Az nem az
én feladatom, hogy megítéljem, hogy politikailag ki hol áll. Nem is foglalkozok vele. De
amikor események vannak, akkor beszámolunk. És ebben a Magyar Mozgalom is
beletartozik. Mondta a szabadkai képviselő-testületet. Minden ülésről beszámolunk, azt
Ön is tudja és azt is tudja, hogy minden beszámolóban ott van az ellenzék. Minden,
egyszer sem hagytuk ki. És azt is tudja, hogy 99 százalékban megkérdezzük a Magyar
Mozgalom vagy a Mozgalom a Polgári Szabadkáért és Maglai elnök is szerepelt. Nem
egyszer. De a média nem tud nagyobbat csinálni valamiből, ami akkora, amekkora. Tehát
sokszor elvárnak a médiától olyan szerepvállalást, amit, pont, ha azt csinálnám, én
egyszer mondtam a munkatársaimnak, hogy lehet, hogy ideje lesz úgy viselkedni, ahogy
vádolnak bennünket. Egyébként csak halkan mondom, hogy ezt, amit most elmondott,
ezt a Pannon most élőben közvetíti. Tehát ezt is élőben adtuk. És nem fogjuk kivágni, sőt
benne lesz a híradóban is este. Ahogy eddig is mindig benne volt. Tehát a Pannon és a
média nem lehet más, mint a társadalom. Amilyenek a társadalmi erőviszonyok, olyan a
média. És ha nem ez lenne, akkor lenne elferdített a kép. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Joó-Horti Lívia, Tari István.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm igazgató úr a kioktatást. Valóban, azt el kell
ismernem, hogy a Pannon próbálja szakmaiságát a legkorrektebbül a többi médiához
viszonyítva, így szeretném mondani, megejteni. És valóban, olykor teret kell adniuk a mi
megnyilvánulásainknak, és jó kemény alákérdezésekkel és mindenféle provokációkkal,
de ez rendben van, fel vagyunk mi erre készülve. Amikor nem foglalunk állást, igazgató
úr, akkor szeretném mondani, hogy az is állásfoglalás, de azért ne forgassuk ki a
történetet, tehát nyilván, amikor nem egyetlen egy párt mellett áll ki valaki, akkor nyilván
az is egy nagyon megfontolt és végiggondolt állásfoglalás. Arról pedig, ha azt mondja,
hogy természetesen mindenről van tájékoztatva, akkor szeretném, ha így elfogadja, nem
írásban, hanem szóban kérném, hogy mutassa ki, hogy az utolsó két évben, például a
Közügyekben, hány Magyar Mozgalom vezető vagy Szabadkai Polgárok Mozgalma
vezető volt beszélgetésre behívva. Kérném ezt a kimutatást. Ez egy napi szintű hírháttér
műsor, azt gondolom, ha az Önök adásait valaki folyamatosan követi, akkor a
tévéhíradókon túl ez az egyik legnézettebb adás, a közéletünket érintett kérdésekről,
kérném, hogy mutassa ki, hogy kik voltak a vendégei és abból hány volt vajon a Magyar
Mozgalom képviseletében, vagy a Szabadkai Polgári Mozgalom képviseletében vendég.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Mivel egyik tagtársam nevemen
említett és mivel a szórvány nevében kinyilatkoztatott, azt gondolom, hogy néhány
mondattal azért jó lenne, ha helyre tenném az ő háromkerekű gondolatait. De lehet, hogy
csak kétkerekűek.
ELNÖK: Kérem, ne sértegessen.
TARI ISTVÁN: Nem sértegetek. Én azt gondolom, hogy az ellenzéket sértegeti az,
aki lebecsüli az ellenzék fontosságát, mert itt mindenki a demokráciáról beszél, csak
éppen demokraták nélkül képzeli el a demokráciát. Azt gondolom, hogy az
ellenvéleményeknek és a vitának az érdekek ütköztetésének itt a helye. És az, aki az
ellenvéleményeket szeretné félretenni, az azt gondolom, hogy azt az egypártrendszert
sírja vissza, melyet nem biztos, hogy annyira vissza kellene sírni, hogy egész finom
legyek. Azt gondolom, hogy igenis, helye van minden politizálásban az
ellenvéleménynek. Az már más kérdés, hogy ebben a pillanatban Közép-Európában vagy
a Kárpát hazában élő magyarság nem tud megállapodni semmilyen szinten arról a
konszenzus minimumról, amiben meg kellene állapodnunk ahhoz, hogy normális
politikai életünk legyen. Ez más kérdés. Az, hogy erre képtelenek vagyunk itt és máshol
is, ez egy hosszabb téma, nem biztos, hogy nem feszíti szét ennek a nemzeti tanács
ülésének a kereteit. De azt szeretném szóvá tenni, hogy nem szabad lebecsülni az
ellenzékiséget, az ellenzéknek nagyon fontos szerepe van és egy okos többség, az
felhasználja az ellenzék elképzeléseit, épít rá, ötletet merít belőle. Nem szavazógépként
működik. Köszönöm.
BODZSONI ISTVÁN: Elnézést kérek, többet nem szólalok meg. A Közügyekben
elég sok Magyar Mozgalmas szerepel, most ebben a pillanatban hármat tudok az utóbbi
pár hétben vagy négyet, abból kétszer Ön volt. Egyébként engedtessék meg, hogy a
Pannon eldöntse, hogy mit hogyan. És még egy kérésem van, ellenzéki szereplés, én
nagyra becsülöm az ellenzéket, nehogy félreértés legyen, én nem tartom magam se ide,
se oda, próbálok újságíró lenni, természetesen nagyon fontos az ellenzék szerepe, de az
ellenzék szerepe nemcsak abból áll, hogy szidja a hatalmat. Én újságírói szemszögből
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mondom, tehát az ellenzéktől szeretnék műsorainkban hallani valamit a tervekről, tehát
elég sokszor behívunk olyan szakembereket, akikről tudom, hogy Magyar Mozgalmasak,
jogi, munkaügyi, környezetvédelmi ügyekben jönnek, beszélnek, nincs semmilyen fekete
lista. Nem lehet a sajtótól elvárni, hogy helyettesítse a politikai tevékenységet és az
eseményeket. Van a Pannonnak egy elve, és ezt nagyon igyekszünk betartani, az, hogy
nagyon, nagyon kerüljük azt, hogy a mi műsoraink legyen az eszköz arra, hogy az egyik
fél támadja a másikat. És azt is, kedves Lívia, valószínűleg tudja, hogy akárhányszor
megjelentettünk valamilyen közleményt vagy levelet, mert Önök elég sok levelet
küldenek az utóbbi időben, általában megjelentetjük őket, megjelentetjük, ha jön a VMSZ
részéről valamilyen reagálás vagy fordítva, akkor megjelentetjük mind a kettőt. Eddig ezt
még soha nem hagytuk ki. Úgyhogy, igyekszünk csinálni a munkánkat, természetesen
nem vagyunk tökéletesek, még nagyon sokat kell, hogy tanuljunk, igyekszünk és
köszönöm szépen az észrevételeket, ez is hozzájárul, hogy jobban végezzünk a
munkánkat. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is csak két mondatot szeretnék szólni. A 13.
napirendi ponthoz kapcsolódóan szeretném megköszönni mindazoknak, akik a Pannon
Médiaház kivitelezésében, fölépítésében, szakszerű kialakításában közreműködtek.
Külön személy szerint az igazgató úrnak azt a fáradtságot, azt a szakmai tudást, azt az
előrelátást, azt az egységben, közös gondolkodásban kifejtett erőt, amelynek
köszönhetően mindez megvalósult. Azért javasoltam azt, hogy amikor a két szerkesztőség
is beköltözik, akkor járjuk körbe az épületet, hiszen úgy gondolom, akkor lesz
teljességében áttekinthető és látható ez az intézményhálózat, amelynek, ha valaki
belehallgat a rádióműsorába, televíziójába, egyébbe, én nem akarok most arról beszélni,
hogy ellenzéki vagy milyen szempontból élvezhető, vagy nem élvezhető, az, ami tény,
arra kérek mindenkit, hogy valahol a hírműsorokon kívül egy teljes műsorképet próbáljon
átnézni, s akkor azt hiszem, hogy látni fogja azt a fejlődést, azt a hihetetlen előrelépést,
amely akár még másfél évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Én azt tudom mondani, hogy
a Magyar Szót, ha valaki kézbe veszi és átlapozza és megnézi mi minden kerül bele, csak
a mostani hétvégit megnézi, mivel a nemzeti tanácsokról szóló törvény vitáját most
felejtsék el, tehát nem azért mondom, de általában érdemes átlapozni, érdemes megnézni,
sok minden olyan dolgot talál az ember, aki ismeri a magyarországi, mert hát magyar
nyelven megjelenő, vagy az erdélyi lapokat, akkor szembesül majd azzal, hogy mit jelent
ma nekünk az a Magyar Szó, az a Hét Nap és az a Pannon Médiaház, amelynek a Nemzeti
Tanács a társalapítója és amelyre azt hiszem, hogy itt most, ebben a pillanatban minden
kritikát figyelembe véve hol támogatva, hol ellenkezve, de úgy gondolom, hogy ki kell
mondani, hogy büszkék lehetünk erre a komplex tájékoztatási rendszerünkre, hogy lehet
jobbítani, hogy mások másként látják, biztos, hogy sok igazság van benne, de hogy
nagyon komoly fejlődés, előrehaladás van, ahogyan Dudás elnök úr említette, azt hiszem,
hogy ez megkérdőjelezhetetlen, és azt hiszem, hogy ezen az ülésen is, most itt a 13.
napirendi pontnál, fölépül egy üvegpalota itt mellettünk, és szó nélkül elmegyünk
mellette, azt hiszem, hogy ez néha az emberben nemcsak azt az érzést kelti, hogy
elfogadhatatlan az ilyen kritika, vagy hogy miért épp így történik, hanem sok esetben a
galádságot, a rosszindulatot és a gazemberséget is ott érzi benne. Köszönöm szépen.
Berekesztem a vitát, úgy látom nem kíván senki hozzászólni, szavazásra bocsátom.
Ki támogatja a Pannónia Alapítvány 2017. évi jelentésének jóváhagyását?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/39/2018):
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1. Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2017. évi jelentését,
a Tanácsnak 2018. február 19-ei keltezésű, A-073/2018. iratszámú
kérelmében elküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A 14. napirendi ponthoz érkeztünk. A Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a Zentai Gimnázium iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. Jerasz
Anikóé a szó.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A középiskolai oktatásról és
nevelésről szóló törvény 10. szakaszának 5. bekezdése alapján: „A nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsa véleményezi azoknak az iskoláknak a tantervét és tanmenetét, amelyek
a nemzeti kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségű intézménynek minősülnek.”
Az intézmények tantervét és tanmenetét, pedig sok minden mellet az iskolaprogram
foglalja magába az oktatási intézményeknél. A Zentai Gimnázium iskolaprogramjának
módosítására, éppen az új középiskolai oktatásról és nevelésről szóló törvény miatt került
sor. Hiszen maga a törvény követelte meg, hogy egyes kifejezések egységessé kerüljenek.
Az iskolaprogramot Korhec Csaba, mesterpedagógus és Csernik Ilma, pedagógus
véleményezték. Figyelembe véve az ő észrevételeiket, véleményüket, a Tanács
Végrehajtó Bizottsága támogatásban részesítette a dokumentumot. Kérem Önöket,
vegyék ezt figyelembe és támogassák a Záradékot! Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban.
Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyását a Zentai Gimnázium iskolaprogramjának véleményezését?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/40/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának
véleményezéséről (iratszám: V/Z/24/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
_10 perc szünet_
ELNÖK: Ritka pillanatok következnek ezúttal is: nevezzük az ellenzéknek vagy
inkább Tari István tanácstagtársunk kezdeményezésének az előterjesztések együttes
megvitatását ezúttal nem kezdeményezem, hanem azt az álláspontot fogadom el annak
ellenére, hogy itt jó néhány napirendi pont összefüggésben áll egymással, hogy egy-egy
napirendi pont ismertetése után Jerasz Anikó elnök asszony rövid indoklást ad, és azonnal
szavazni fogunk.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kishegyesi Pán Péter iskoláskor
előtti intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Kérem az előterjesztést.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Janó Mária okleveles
óvodapedagógus megválasztását támogatta a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti
Intézmény igazgatójává. Természetesen a kérelmet megvitatta az Oktatási Bizottság is,
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hiszen ebben az intézményben többségében magyar nyelven folynak a foglalkozások és
ők is támogatásban részesítették az igazgatónőt.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyását a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény
igazgatóválasztása eljárása kapcsán?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/41/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 22-én
meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény
igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/44/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Boško Buha
Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: Ezen napirendi pont kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta
Marina Marinković óvodapedagógus megválasztását a verbászi Boško Buha Iskoláskor
Előtti Intézmény igazgatójává. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság
döntését!
ELNÖK: Megnyitom a vitát, berekesztem és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti
Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/42/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény
igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/57/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindiai Đura
Jakšić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: Ezen napirendi pont kapcsán a Tanács Végrehajtó Bizottsága
támogatta Ksenija Petrović osztálytanító megválasztását a nagykikindai Đura Jakšić
Általános Iskola igazgatójává.
ELNÖK: Vita nincs. Ki támogatja a javaslatot a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyását a nagykikindai Đura Jakšić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása
kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/43/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. február 28-án
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meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/20/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a verseci Olga Petrov
Radišić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: Tisztel Tanácstagok! A Végrehajtó Bizottság Jonel Buga
osztálytanító megválasztását támogatta a verseci Olga Petrov Radišić Általános Iskola
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a verseci Olga Petrov Radišić
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/44/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 8-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/25/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Dragan Utržan,
földrajz szakos tanár, jelölt megválasztását az újvidéki József Attila Általános Iskola
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az újvidéki József Attila
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/45/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 8-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/27/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szajáni Móra Károly
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Kikić Bari Lídia,
osztálytanító megválasztását a szajáni Móra Károly Általános Iskola igazgatójává. Ebben
az intézményben csak magyar nyelven folyik az oktatás, ezért az Oktatási Bizottság is
megtárgyalta a kérelmet és támogatta a jelölt megválasztását. Kérem, támogassák a
meghozott Záradékot!
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a szajáni Móra Károly
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/46/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/29/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš
Crnjanski Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ðurđevka Rakić,
osztálytanító megválasztását a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a szerbittabéi Miloš Crnjanski
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/47/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/31/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nezsényi Stefanović
Fivérek Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Danica Došlo,
okleveles biológus megválasztását a nezsényi Stefanović Fivérek Általános Iskola
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nezsényi Stefanović Fivérek
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/48/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/38/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Testvériség
Általános és Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Koler Renáta,
képzőművészet szakos tanár megválasztását az óbecsei Testvériség Általános és
Középiskola igazgatójává. Kérem, támogassák a Záradékot!
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az óbecsei Testvériség
Általános és Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/49/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/33/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torontálvásárhelyi Moša
Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Vidrács Krisztina,
osztálytanító megválasztását a torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskola
igazgatójává. Az intézmény kiemelt jelentőségű a Magyar Nemzeti Tanács részéről, ezért
az Oktatási Bizottság is véleményt formált és egyhangúlag támogatta a jelölt kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Gratulálni szeretnék, és eredményes munkát kívánok.
Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyását a torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskola
igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/50/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 22-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/45/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a moholi Novak Radonić
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Snežana Došić,
osztálytanító megválasztását a moholi Novak Radonić Általános Iskola igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a moholi Novak Radonić
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/51/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 22-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/41/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kisoroszi Gligorije
Popov Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Marijan Ðurasović,
osztálytanító megválasztását a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a kisoroszi Gligorije Popov
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/52/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/46/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Szent
Száva Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Vitomir Radak,
műszaki szakos tanár megválasztását a nagykikindai Szent Száva Általános Iskola
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagykikindai Szent Száva
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/53/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/47/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagyfényi Pionír
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Vladan Davidović,
testnevelő szakos tanár megválasztását a nagyfényi Pionír Általános Iskola igazgatójává.
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagyfényi Pionír Általános
Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/54/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/53/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Nikola Tesla
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Igor Milićević,
testnevelő szakos tanár megválasztását az újvidéki Nikola Tesla Általános Iskola
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az újvidéki Nikola Tesla
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/55/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/54/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Fejős
Klára Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Csömöre Hermina,
osztálytanító megválasztását a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola igazgatójává.
Mivel ez az intézmény is a Magyar Nemzeti Tanács részéről kiemelt jelentőséggel bír,
ezért Oktatási Bizottság is véleményezte a kérelmet és támogatta a jelölt megválasztását.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagykikindai Fejős Klára
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/56/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/55/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
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Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi Dózsa György
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Csikós Hermina
osztálytanító megválasztását a gunarasi Dózsa György Általános Iskola igazgatójává.
Mivel ebben az intézményben többségében magyar nyelven folyik az oktatás, az Oktatási
Bizottság is véleményezte a kérelmet és támogatta a jelölt megválasztását.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a gunarasi Dózsa György
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/57/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/56/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Fülöp Valentin,
osztálytanító megválasztását a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
igazgatójává. Ezen intézményben is többségében magyar nyelven folyik az oktatás, az
Oktatási Bizottság is véleményezte a kérelmet és támogatta a jelölt megválasztását.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/58/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/58/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Banatsko Karađorđevoi Nikola Tesla Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Angelina Maljković
Ždrale, osztálytanító megválasztását a Banatsko Karađorđevo-i Nikola Tesla Általános
Iskola igazgatójává.
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Banatsko Karađorđevo-i
Nikola Tesla Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/59/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/73/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Ivan Sarić
Műszak Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: Az intézmény kiemelt státust élvez a Magyar Nemzeti Tanács
részéről. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Željko Rajčić, okleveles ipari
menedzser mérnök és Pék Zoltán, okleveles gépészmérnök, jelöltek megválasztását a
szabadkai Ivan Sarić Műszak Iskola igazgatójává. Az Oktatási Bizottság is véleményezte
a kérelmet és támogatásban részesítette a jelölteket.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a szabadkai Ivan Sarić
Műszak Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/60/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/23/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Vegyészetitechnológiai Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Nikola Matković,
villamos- és számítástechnikai mérnök megválasztását a szabadkai Vegyészetitechnológiai Iskola igazgatójává. Ez az intézmény is kiemelt jelentőségű a Magyar
Nemzeti Tanács részéről, ezért az Oktatási Bizottság is véleményezte a kérelmet és
támogatásban részesítette a jelöltet.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a szabadkai Vegyészetitechnológiai Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/61/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási
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eljárásában (iratszám: V/Z/52/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai
Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Svetlana Dankuc,
pedagógia szakos tanár, megválasztását az Újvidéki Középiskolai Diákotthon
igazgatójává.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Újvidéki Középiskolai
Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/62/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát a középiskolai diákotthon igazgatóválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/61/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi József Attila
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Csernai Dénes, Szőke
Kovács Károly és Turkálj József, iskolaszéki tagok felmentését és javasolta: Silling
Nagyfejű Mária, élelmiszeripari mérnök, Koleszár Nándor, klarinét szakos tanár és
Janovics Ilona, óvónő, jelöltek kinevezését a bácskertesi József Attila Általános Iskola
Iskolaszékébe. Mivel ebben az intézményben többségében magyar nyelven folyik az
oktatás, az Oktatási Bizottság is véleményt formált és támogatásban részesítette a jelöltek
kinevezését. Kérem, fogadják el a Végrehajtó Bizottság Záradékát!
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a bácskertesi József Attila
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/63/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 22-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/43/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej
Obradović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
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JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Igor Donevski, Nagy
Andrea és Mirjan Grbić, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Szilágyi Enikő, Igor
Donevski, és Mirjan Grbić, kinevezését a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola
Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a zichyfalvi Dositej
Obradović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/64/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/59/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palicsi Miroslav Antić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Szűcs Mirella, Vörös
Árpád és Radovan Zurovac, iskolaszéki tagok felmentését és javasolta: Božidarka
Golubović, okleveles közgazdász, Vörös Árpád, kertészmérnök és Fábián Etel, textilipari
technikus kinevezését a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola Iskolaszékébe. Mivel
ebben az intézményben többségében magyar nyelven folyik az oktatás, az Oktatási
Bizottság is véleményt formált és támogatásban részesítette a jelöltek kinevezését.
Kérem, fogadják el a Végrehajtó Bizottság Záradékát!
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a palicsi Miroslav Antić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/65/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/67/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi
Sándor Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Mészáros Évike,
Márki Éva és Haskó Erna, iskolaszéki tagok felmentését és javasolta: Ujfalusi Erika,
pedagógiai asszisztens, Lőrinc Éva, keramikus és Mészáros Évike, vállalkozó kinevezését
a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola Iskolaszékébe. Mivel ebben az intézményben
többségében magyar nyelven folyik az oktatás, az Oktatási Bizottság is véleményt formált
és támogatásban részesítette a jelöltek kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a hajdújárási Petőfi Sándor
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/66/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/66/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a beodra-karlovai Dr.
Đorđe Joanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Goran Dokić, Maja
Bešlin és Bojana Pap, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Goran Dokić, okleveles
közgazdász, Maja Bešlin, okleveles közgazdász és Bojana Pap, közgazdász technikus
kinevezését a beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a beodra-karlovai Dr. Đorđe
Joanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/67/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/70/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei Miloje
Čiplić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Pataki Attila, Suzana
Vorkapić és Zoran Teofanovski, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Pataki Attila,
kereskedő, Suzana Vorkapić, testnevelés szakos tanár és Zoran Teofanovski, nyugdíjas,
kinevezését a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskola Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a törökbecsei Miloje Čiplić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/68/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/69/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a vajszkai Aleksa Šantić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Goran Vujić, Pavle
Pejčić és Tatjana Svorcan iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Pavle Pejčić,
Tatjana Svorcan és Duško Borovac, kinevezését a vajszkai Aleksa Šantić Általános Iskola
Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a vajszkai Aleksa Šantić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/69/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/72/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Boјka Jančić és
Milena Vranković, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Veljko Dobrić, gépészet
szakos tanár és Željka Derikrava, óvónő kinevezését a törökkanizsai Jovan Jovanović
Zmaj Általános Iskola Iskolaszékébe.
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a törökkanizsai Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/70/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/76/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Műszaki
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Tóth Nándor, Petar
Maksimović és Dana Jelenić, iskolaszéki tagok felmentését és támogatta: Marijana
Lovrić, okleveles jogász, Tóth Ferenc, operatív táncedző és Željko Stankov,
gépésztechnikus, kinevezését az Óbecsei Műszaki Középiskola Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Óbecsei Műszaki Iskola
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/71/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 22-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/34/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Adai Műszaki Iskola
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: Az intézmény a Magyar Nemzeti Tanács társalapításában áll,
valamint többségében magyar nyelven folyik az oktatás. A Tanács Végrehajtó Bizottsága
támogatta Adankó Nándor, Hunyadi László és Illés Veronika, iskolaszéki tagok
felmentését és javasolta: Varga Elfride, gépészmérnök, Vass Szilveszter,
elektromechanikus és Rigó Richárd, információs technológiák mérnöke, kinevezését az
Adai Műszaki Iskola Iskolaszékébe. Az Oktatási Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és
támogatásban részesítette a jelölteket.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Adai Műszaki Iskola
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/72/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/60/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Dositej
Obradović Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Papp Mónika
iskolaszéki tag felmentését és támogatta Bartok Zsófia, földrajz szakos tanár kinevezését
a törökkanizsai Dositej Obradović Középiskola Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a törökkanizsai Dositej
Obradović Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/73/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/79/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Törökkanizsai
Gimnázium iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Nedeljko Krišanov
iskolaszéki tag felmentését és támogatta: Vladimir Rankov, testnevelés szakos tanár
kinevezését a Törökkanizsai Gimnázium Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Törökkanizsai Gimnázium
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/74/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/77/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola
Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.
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JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Zeljković Renáta,
Jovana Gajin, Talpai Sándor, Miroslav Bjelić, Radmila Gojević, Vesna Jerinić és Milorad
Popović igazgatóbizottsági tagok felmentését és támogatta: Zeljković Renáta, Jovanа
Gajin, Miroslav Bjelić, Dragan Đulvezan, Vladimir Kitanović és Radojka Đurđev,
valamint javasolta Talpai Sándor, polgármester segéd taggá való kinevezését a
nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon Iskolaszékébe.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagykikindai Nikola
Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/75/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/87/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Nikola
Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre vonatkozó beiratkozási tervének
véleményezése kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta a nagybecskereki
Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre vonatkozó beiratkozási
tervét. Ebben az esetben egy érdeklődőnek ad lehetőséget az intézmény, hogy hálózati
villanyszerelő szakon képezze magát.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagybecskereki Nikola
Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre vonatkozó beiratkozási tervét?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/76/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 13-án
meghozott Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv
véleményezéséről (iratszám: V/Z/28/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Anyanyelvápolás 6
(Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára) című tankönyv előzetes
jóváhagyása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen jóváhagyta az
Anyanyelvápolás 6 (Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára) használatát
az oktatási-nevelési folyamatban, szerző: Kovács Jolánka; kiadó: Tankönyvkiadó Intézet,
Belgrád, a tankönyvet véleményezte: Nothof Török Emese és Mészáros Borbély Tünde,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Természetesen az ő véleményüket figyelembe
véve a tankönyv már javításra került és ezen észrevételek mentén támogatta a Végrehajtó
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Bizottság a tankönyv használatát az oktatási-nevelési folyamatban. Kérem, támogassák a
Záradékunkat!
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Anyanyelvápolás 6
(Tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára) című tankönyv előzetes
jóváhagyása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/77/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. február 28-án
meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyvek
oktatási-nevelési folyamatban történő használatának
előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/21/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsai
Regionális Kreatív Műhely igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Erdélyi Tóth Edit,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár kinevezését a Magyarkanizsai Regionális Kreatív
Műhely igazgatói tisztségére. Ezen napirendi pont kapcsán, hiszen a Tanács társalapított
intézményéről van szó a Kulturális Bizottság is állást foglalt és egyhangúlag támogatta a
jelölt kinevezését.
ELNÖK: A leköszönő igazgató urat valamennyien jól ismerjük, Bicskei Zoltánt,
munkája elismerése mellett további eredményes munkát kívánunk neki.
Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Magyarkanizsai Regionális Kreatív
Műhely igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/78/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát a Magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely
igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/32/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Lifka Sándor Art Mozi
igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Gordana Guberinić,
okleveles közgazdász kinevezését a szabadkai Lifka Sándor Art Mozi igazgatói
tisztségére. A Kulturális Bizottság is megvitatta a kérelmet és támogatásban részesítette
a jelöltet.
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Lifka Sándor Art Mozi
igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/79/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Lifka Sándor Art Mozi igazgatója
kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/80/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Szarvas Gábor
Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Almádi Éva
kinevezését az adai Szarvas Gábor Könyvtár Igazgatóbizottságába és kinevezte Kurunczi
Andort az intézmény felügyelőbizottsági tagjának.
Ezen napirendi pont kapcsán két kérelem is érkezett az önkormányzattól a
Hivatalunkba. Az elsőben arra kérte az önkormányzat a Végrehajtó Bizottságot, illetve a
Tanácsot, hogy a teljes igazgatóbizottsági tagokat cseréljük le és nevezzünk ki a helyükbe
újakat, míg a másodikban, hiszen az intézmény a saját részéről a munkavállalók részéről
nem küldte meg a jelölteket, így március 8-án még egy kérelem érkezett az
önkormányzatból, amelyben azt kérték tőlünk, hogy csak az egyik személyt nevezzük ki
az igazgatóbizottsági tisztségre, hiszen az előző igazgatóbizottsági tag már huzamosabb
ideje nem járt az ülésekre, így nem tudtak számítani rá, míg a felügyelőbizottsági tag
pedig, akit szintén felmentettünk, az pedig külföldre távozott, így nem tudott részt venni
a munkában. Ezért van az, hogy a Kulturális Bizottság több személyt véleményezett, mint
amennyit a végén a Végrehajtó Bizottság a záradékába foglalt. Természetesen az előttünk
áll, hogy a teljes igazgatóbizottságot, illetve a felügyelőbizottságot le kell majd
cserélnünk, hiszen április végén lejár a tagsága mindkét testületnek az intézményben.
Kérem Önöket, ennek tudatában támogassák a Végrehajtó Bizottság Záradékát.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az adai Szarvas Gábor
Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/80/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 8-án
meghozott Záradékát az adai Szarvas Gábor Könyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/26/2018)
és Végzését az adai Szarvas Gábor Könyvtár felügyelőbizottsági
tagcseréjéről (iratszám: V/V/1/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Juhász Erzsébet
Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.
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JERASZ ANIKÓ: Ezen napirendi pont kapcsán elmondanám, hogy a Tanács
Végrehajtó Bizottsága felmentette Kádár József igazgatóbizottsági tagot és kinevezte
Brezovszki Szuzanna, osztálytanítót a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár
Igazgatóbizottságának tagjává. Természetesen ezt a kérelmet is megtárgyalta a Kulturális
Bizottság és támogatta a jelöltek kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a topolyai Juhász Erzsébet
Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/81/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 13-án
meghozott Végzését a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/V/2/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Népkönyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Szőke Krisztina,
környezetvédelmi mérnök kinevezését az Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági
tagjának tisztségére. A Kulturális Bizottság is véleményt formált és támogatta a jelölt
kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Óbecsei Népkönyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/82/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. február 28-án
meghozott Záradékát az Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági
tagcseréjéről (iratszám: V/Z/18/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi
Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Györe Decsov Emese,
történész kinevezését az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagjának tisztségére.
A Kulturális Bizottság is véleményt formált és egyhangúlag támogatta a jelölt
kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Óbecsei Városi Múzeum
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/83/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 22-én
meghozott Záradékát az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/42/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Történelmi
Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Mihajlo Škorić,
okleveles közgazdász kinevezését a Zombori Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági
tagjának tisztségére. A Kulturális Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és támogatta a
jelölt kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zombori Történelmi
Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/84/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Zombori Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/71/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Művelődési és
Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázata
kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága а Művelődési és Tájékoztatási
Minisztérium kérelme alapján javasoltа a Záradék mellékletében szereplő pályázatok
támogatását. Engedjék meg, hogy indoklásként elmondjam, hogy a Művelődési és
Tájékoztatási Minisztériumnak a nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális
pályázatára 26 magyar kisebbségre vonatkozó pályázat érkezett be. A Tanács Kulturális
Bizottsága 22 pályázatot részesített támogatásban a magyar kisebbségre szánt keretből
összesen 3.755.000 dinár értékben, a Tanács Végrehajtó Bizottsága pedig támogatta, azaz
megerősítette a Kulturális Bizottság által meghozott javaslatot.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Művelődési és Tájékoztatási
Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázata kapcsán?
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A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/85/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium
nemzeti kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/74/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi
Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázata kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága a Tartományi Művelődési és
Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kérelme alapján javaslatot tett a 2018.
évi kulturális pályázatra beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra javasolt
pályázatok listája a javasolt összegekkel együtt a Záradék mellékletét képezi. Engedjék
meg, hogy elmondjam Önöknek, hogy a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és
Vallási Közösségi Titkárság kiemelt jelentőségű kulturális programjainak és
projektumainak társfinanszírozására vonatkozó pályázat a magyar kisebbség részére
3.100.000 dinár keretösszeget, a magyar kisebbség kiadói tevékenységeire pedig 470.000
dinár keretösszeget határozott meg. A Kulturális Bizottság a programok támogatására 36
pályázót javasolt, hogy részesüljenek támogatásban, míg a kiadói pályázatra 5 pályázót
javasolt. A Végrehajtó Bizottság teljes egészében, támogatta a Kulturális Bizottság által
meghozott javaslatot.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Tartományi Művelődési,
Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázata kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/86/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Tartományi Művelődési és Tömegtájékoztatási Titkárság
kulturális pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/78/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság etnikai
közösségek szervezetei számára kiírt pályázata kapcsán
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kérelme
alapján javaslatot tett a 2018. évi etnikai közösségek szervezetei számára kiírt pályázatra
beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra javasolt pályázatok listája a javasolt
összegekkel együtt а Záradék mellékletét képezi. A Vajdaság Autonóm Tartomány
etnikai közösségek szervezetei számára kiírt pályázatán a magyar kisebbségre szánt keret
14.600.000 dinárt tett ki. A Tanács Kulturális Bizottsága javaslatot tett a 2018. évi
pályázatok támogatására és 210 pályázót javasolt, hogy részesüljenek támogatásban, amit
a Végrehajtó Bizottság döntése is megerősített.
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság etnikai
közösségek szervezetei számára kiírt pályázata kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/87/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Vajdaság Autonóm Tartomány etnikai közösségek
szervezetei számára kiírt pályázatának pénzeszközelosztási
javaslatáról (iratszám: V/Z/83/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombor városi etnikai
közösségek szervezetei számára kiírt pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Zombor Város kérelme alapján
támogatásra javasolta a Dunatáj Egyesület Nyugat Bácska Régiófejlesztéséért pályázatát
a kért összegben. A Kulturális Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és ezt a javaslatot
fogalmazta meg.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zombor városi etnikai
közösségek szervezetei számára kiírt pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/88/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát Zombor Város etnikai közösségek szervezetei
számára kiírt pályázatának pénzeszközelosztási
javaslatáról (iratszám: V/Z/35/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék városi
kulturális pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék Város kérelme alapján
támogatásra javasolta: Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, Újvidék; javaslat: a
három pályázatot teljes összegben; a Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, Piros;
javaslat: a két pályázatot teljes összegben; Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Káty;
javaslat: a két pályázatot teljes összegben; Petőfi Sándor Művelődési Egyesület,
Tiszakálmánfalva; javaslat: a három pályázatot teljes összegben való támogatása. A
Kulturális Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és ezt a javaslatot fogalmazta meg.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Újvidék városi kulturális
pályázat kapcsán?
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/89/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát Újvidék Város kulturális pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/39/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városi
kulturális pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város kérelme alapján
javaslatot tett a 2018. évi kulturális pályázatra beérkezett pályázatok támogatására. A
támogatásra javasolt pályázatok listája a javasolt összegekkel együtt a Záradék
mellékletét képezi. Természetesen a javaslatot a Tanács Kulturális Bizottsága fogalmazta
meg, amit a Végrehajtó Bizottság döntése is megerősített.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Szabadka városi kulturális
pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/90/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát Szabadka Város kulturális pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/84/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Rádió és
Televízió internetes/multimediális csatornája felelős szerkesztőjének kinevezés kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ladislav Lazić,
okleveles történész kinevezését a Vajdasági Rádió és Televízió internetes/multimediális
csatornájának felelős szerkesztői tisztségére. A kérelmet a Tájékoztatási Bizottság is
megtárgyalta és támogatásban részesítette a jelöltet.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Vajdasági Rádió és
Televízió internetes/multimediális csatornája felelős szerkesztőjének kinevezés kapcsán?
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A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/91/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió
internetes/multimediális csatornája felelős szerkesztője
kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/86/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi
Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság tájékoztatási pályázata
kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága a Tartományi Művelődési,
Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kérelme alapján javaslatot tett a 2018.
évi köztájékoztatási pályázatra beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra
javasolt pályázatok listája a javasolt összegekkel együtt a Záradék mellékletét képezi. A
Tanács Tájékoztatási Bizottsága javaslatot tett a 2018. évi pályázatok támogatására, 9
vállalkozót összesen 1.360.000 dinárral és 4 civil szervezetet 1.200.000 dinárral
támogatott, amit a Végrehajtó Bizottság döntése is megerősített és ezt fogalmazta meg a
záradékában
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Tartományi Művelődési,
Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság tájékoztatási pályázata kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/92/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási
és Vallási Közösségi Titkárság köztájékoztatási pályázatának
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/82/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagykikinda városi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Nagykikinda Város kérelme
alapján támogatásra javasolta a Kisoroszi Hírmondó pályázatát a kért összegben. A
Tájékoztatási Bizottság is véleményezte a kérelmet és támogatásban részesítette.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Nagykikinda városi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
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A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/93/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. február 28-án
meghozott Záradékát Nagykikinda Város tájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/19/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kúla községi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Kúla Község kérelme alapján
támogatásra javasolta a Kúla Információs Propaganda Központ Kft. pályázatát a kért
összegben. Ezt a kérelmet is megvitatta a Tájékoztatási Bizottság és támogatásban
részesítette.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Kúla községi tájékoztatási
pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/94/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát Kúla Község köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/36/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Palánka községi
tájékoztatási pályázata kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Palánka kérelme alapján
támogatásra javasolta: a palánkai Nedeljne novine Rt. és a Moja Bačka Palanka pályázatát
a kért összegben. A kérelmet megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság és támogatásra
javasolta ezen pályázókat.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Palánka községi
tájékoztatási pályázata kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/95/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát Palánka Község köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/37/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság első döntésének jóváhagyása a Pancsova városi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
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JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Pancsova Város kérelme alapján
támogatásra javasolta a Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó kért
összegben. A kérelmet megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság is és támogatásban
részesítette.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság első döntésének jóváhagyását a Pancsova városi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/96/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát Pancsova Város köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/49/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság második döntésének jóváhagyása a Pancsova
városi tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Pancsova Város kérelme
támogatásra javasolta a pancsovai Pančevac Kft. pályázatát a kért összegben. Ezt a
kérelmet is megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság és támogatásra javasolta.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság második döntésének jóváhagyását a Pancsova városi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/97/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát Pancsova Város köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/50/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombor városi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Zombor Város kérelme alapján
támogatásra javasolta az újvidéki Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó
pályázatát a kért összegben. A kérelmet természetesen megtárgyalta a Tájékoztatási
Bizottság és támogatásra javasolta.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zombor városi tájékoztatási
pályázat kapcsán?
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A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/98/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát Zombor Város köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/51/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szenttamás községi
tájékoztatási pályázat kapcsán
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Szenttamás Község kérelme
alapján támogatásra javasolta: a szenttamási Gion Nándor Kulturális Központ és az
újvidéki Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó pályázatát a kért összegben.
Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság és támogatásban részesítette a
pályázatokat.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Szenttamás községi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/99/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát Szenttamás Község köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/62/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kevevára községi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Kevevára Község kérelme
alapján támogatásra javasolta: Pančevac Kft., Pancsova: 1.000.000,00 dinárral és
Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó, Újvidék: 165.000,00 dinár összegben.
Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság és támogatásban részesítette a
pályázatokat.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Kevevára községi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/100/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát Kevevára Község köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/63/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zichyfalva községi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Zichyfalva Község kérelme
alapján támogatásra javasolta: Pančevac Kft., Pancsova: 250.000,00 dinár és a 013 Info,
Pancsova: 50.000,00 dinár összegben. A kérelmet természestesen megtárgyalta a
Tájékoztatási Bizottság és támogatásra javasolta ezen pályázatokat.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zichyfalva községi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/101/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát Zichyfalva Község köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/64/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecse községi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Óbecse Község kérelme alapján
támogatásra javasolta: Honestas Ügynökség Sebestyén Imre vállalkozó kérelmét: a teljes
összegben; Óbecsei Ifjúsági Szervezet, Óbecse: a teljes összegben; Cross Media
Consulting Ügynökség ̶ Börcsök Mónika vállalkozó, Óbecse: a teljes összegben; és a
Mozaik Kft., Óbecse: 890.000 dinár összegben. A kérelmet természetesen megtárgyalta
a Tájékoztatási Bizottság és javasolta ezen pályázatok támogatását.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Óbecse községi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/102/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 5-én
meghozott Záradékát Óbecse Község köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/65/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Versec városi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Versec Város kérelme alapján
támogatásra javasolta az újvidéki Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó
pályázatát a kért összegben. A Tájékoztatási Bizottság is véleményt formált és
támogatásban részesítette a pályázatot.
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Versec városi tájékoztatási
pályázat kapcsán?
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/103/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát Versec Város köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/85/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városi
tájékoztatási pályázat kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város kérelme alapján
támogatásra javasolta: az újvidéki Honestas Ügynökség – Sebestyén Imre vállalkozó, a
szabadkai Pannonia Alapítvány, a Szabadkai Rádió Kft. és a Mária Egyesület pályázatát
a kért összegben. A Tájékoztatási Bizottság is véleményt formált és ezt az álláspontot
állította fel.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Szabadka városi
tájékoztatási pályázat kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/104/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 13-án
meghozott Záradékát Szabadka Város köztájékoztatási pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/81/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Ada Község Nemzetek
Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán.
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Ada Község Nemzetek Közötti
Viszonyügyi Tanácsába Rigó Flórián, vállalkozót és Urbán Mónika, polgármesteri
tanácsadót javasolta a magyar nemzeti közösség tanácsadó képviselőjének. A kérelmet a
Nyelvhasználati Bizottság is megtárgyalta és támogatásban részesítette a jelöltek
kinevezését.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Ada Község Nemzetek
Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán?
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A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/105/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 28-án
meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba
kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/48/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék városi utcák
elnevezése kapcsán
JERASZ ANIKÓ: A Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék Város Településrészek
és közszolgálatok névadó bizottságának kérelme alapján támogatta, hogy: Az egyik
újvidéki utca neve legyen Prof. dr. Dragoslav Milisavljević utca; a második újvidéki utca
neve legyen Georgije Knežević utca; a harmadik újvidéki utca neve legyen Milka Ivić
utca; az egyik pirosi utca neve legyen Pavle Žilnik utca és az egyik veterniki utca neve
legyen Jelka Ređep utca. A kérelmet természetesen a Nyelvhasználati Bizottság is
megtárgyalta és támogatásban részesítette az utcaneveket.
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Újvidék városi utcák
elnevezése kapcsán?
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/106/2018):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. március 19-én
meghozott Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/30/2018).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A 81. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Határozat-állásfoglalás a Vajdaság
Autonóm Tartomány kormánya által elfogadott és közvitára bocsátott határozati
javaslatról, amely a Vajdaság hivatalos ünnepnapját indítványozza. Megkérem az
előterjesztőt, Tari István tanácstagtársunkat, hogy indokolja az előterjesztést.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Nem véletlenül terjesztettem be
sürgősségi indítványomat, és egy határozatot javasolok, illetve nagyon szeretném, ha
állást foglalnak. A Nemzeti Tanácsunk a Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya által
elfogadott és közvitára bocsátott határozati javaslatról. Arról a javaslatról, amely a
Vajdaság hivatalos ünnepnapját indítványozza. Ennek a napirendi pontnak a
megvitatására az Alapszabály 4. szakasza ad lehetőséget és jogi alapul is szolgál, ez egy
fontos dokumentuma a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és a 4. szakasznak a b) pontja,
tulajdonképpen minden pontja érinti ezt a kérdést, de különösen a b) pontja, a Szerbiában
élő magyar nemzeti közösség teljes és valós egyenrangúságának, valamint
esélyegyenlőségének a biztosítása szülőföldjén, és a d) pont, a magyar nemzeti közösség
békés együttélésének és megismerésének az elősegítése más nemzeti közösségekkel. Én
azt gondolom, hogy mint ahogy azt javasoltam is, hogy utasítsuk el és tulajdonképpen
tartsuk elfogadhatatlannak és sértőnek azt a határozati javaslatot, amely Vajdaság napja
november 25-én történő megünneplésére vonatkozik. Nem véletlenül javasoltam ezt a
napirendi pontot, azt, hogy foglaljunk állást, azt gondolom, hogy a vajdasági autonómiát,
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azt a jugoszláv hamisság hozta létre, és az egész vajdasági autonómia a világ
megtévesztését szolgálja. Ez egy kirakat. Azt a kérdést föl sem teszem, magunkban
tegyük fel, hogy miért is van szüksége a szerbségnek tulajdonképpen a Vajdaságon belül
egy autonómiára? Ez a fő kérdés. És találgathatjuk azt, hogy valószínűleg az állami
csöcsönlógóknak a számát szaporítandó, a kitalált hivatali munkahelyek számát a
szerbség autonómiája éltetheti, de ugye 30 évvel ezelőtt láthattuk ezt a joghurtos
forradalom idején, hogy milyen meggyőző módon söpörte el mindazt ez a bizonyos
forradalom, amit autonómiának nevezünk. Tehát a nemzetté válás államilag
összpontosított akarata az autonómia eltörlésével indította el azokat a gyalázatokat, a
legutóbbi balkáni háborút, amelyek a ’99-es bombázásokkal fejeződtek be. Nos, az a
kérdés ezek szerint, hogy miért van szükségük a szerbiai autonómiára azoknak a
szerbeknek, akik már ’88-ban is az autonómiában látták az összes rossznak a
megtestesítőjét? Tehát már ’88-ban a szerbség lényegében elutasította és akkor kezdődött
a háború. Nem nagyon szeretnék itt történészkedni, de ugye, sokan hivatkoznak a
nagygyűlésre, annak a nagygyűlésnek, amelyre hivatkoznak, a legitimitása nagyon
kérdéses, és ráadásul Szerémség nem is tartozott akkor, tehát a Bácska, Bánság és
Baranya tartozott akkor annak a nagygyűlésnek a képviselői ezekről a helyekről érkeztek,
tehát Resicabányától Pécsig, és én azt gondolom, hogy tulajdonképpen arra a
nagygyűlésre hivatkozni a szerbségnek joga van, de azt hiszem, hogy iszonyú szenvedés
özön zúdult a közösségünkre akkor, amikor elszakítottak bennünket anyaországunktól, és
azt gondolom, ha egymás érzékenységét tiszteljük, tehát, ha a békés együttélést komolyan
gondoljuk, akkor ne azt a napot tűzzük ki a Tartomány napjának, amely tulajdonképpen
a megtöretésünkről szól. És azt gondolom, hogy valamilyen formában a Magyar Nemzeti
Tanácsnak erről véleményt kellene mondania, és én úgy érzem, hogy elfogadhatatlan
ennek a napnak, sok minden, tehát nem csak történelmi, hanem tulajdonképpen ezt, ami
a mi számunkra gyásznap az nem lehet a velünk együtt élők számára ünnepnap. Ha ebbe
belemegyünk, akkor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az önbecsülésünkön, az
önértékelésünkön ejtünk csorbát. És azt gondolom, hogy helyes önértékelésünk követeli
meg azt, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen, én is szeretnék hozzászólni.
Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! A Tari István tanácstagtársunk által benyújtott
javaslatról – bármennyire is kifogásolható a jogalapja, mert nem a Magyar Nemzeti
Tanács hatásköreit és feladatait meghatározó alapszabályi szakaszra (14. szakasz)
hivatkozik, hanem a tanács céljait meghatározó alapszabályi rendelkezésre (4. szakasz) –
mégis fontosnak tartom, hogy napirendre tűztük és megtárgyaljuk, hiszen indoklása
szerint „1918. november 25-ének dátuma a délvidéki magyarság megalázásának,
semmibevételének dátuma. Az egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkra emlékeztető nap
megünneplésére tett javaslat, nemzeti önérzetünket és méltóságunkat sértve, nem a békés
együttélés ügyét szolgálja.”
Egy ilyen álláspontból kiindulva nyilvánvaló lesz, hogy ma is, de a következő
néhány évben is „a békés együttélés ügyét szolgálva” még sokat vitatkozhatunk majd
arról, hogy kinek mit jelentett és jelent 1918. november 25-e és 1920. június 4-e, ha ma
elfogadjuk Tari István határozatjavaslatát, mely szerint: „A Magyar nemzeti Tanács
elutasítja, elfogadhatatlannak és sértőnek találja a Vajdaság Autonóm Tartomány
Kormányának határozati javaslatát, mely a Vajdaság napjának november 25-én történő
megünneplésére vonatkozik.”
Számomra egyetlenegy járható út lehetséges ebben a kérdésben, amelyet a Magyar
Nemzeti Tanács már csaknem 13 évvel ezelőtt megalapozott, és amely annak a tartományi
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képviselőházi határozattervezetnek a része lehet majd, amely a Vajdaság Autonóm
Tartomány napjának és más tartományi jelentőségű ünnepeknek a megünneplésére
vonatkozik. Ezzel a tervezettel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként arról
tájékoztattam a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
– Nemzeti Közösségi Titkárság titkárát, Nyilas Mihály urat, hogy a Magyar Nemzeti
Tanács a vajdasági magyarság nemzeti ünnepeit 2005. szeptember 23-án 5/2005.
iratszámú határozatával nevezte meg. Erre jogalapot A nemzeti kisebbségek jogainak és
szabadságainak védelméről szóló törvény 16. szakaszának 3. bekezdése biztosított. A
Szerb Köztársaságban a vajdasági magyarság nemzeti ünnepei tehát:
- március 15-e az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc emlékére,
- augusztus 20-a az államalapítás és államalapító Szent István király emlékére,
- október 23-a az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc emlékére.
A Magyar Nemzeti Tanács döntéséből eredően egyértelmű, hogy ez a három nemzeti
ünnep lehet csak a Vajdaság Autonóm Tartomány területén – a magyar nemzeti közösség
által javasolt – tartományi jelentőségű ünnepe, mégpedig az alábbi indoklás szerint:
„A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án fogadta el azt a határozatát,
amely szerint a vajdasági magyarság nemzeti ünnepei a következők: március 15-e,
augusztus 20-a és október 23-a.
Március 15-e az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdetének, a
modern parlamentarizmus megszületésének napja; a kivívott szabadság megőrzésének és
az elvesztett szabadság visszaszerzésének jelképe; a magyarság 1860 óta nemzeti
ünnepének tekinti ezt a napot. A vajdasági magyar nemzeti közösség szinte minden
településen megemlékezik erről a jeles évfordulóról alkalmi művelődési rendezvényekkel
és alkalmi egyházi szertartással.
Augusztus 20-a államalapító Szent István király szentté avatásának napjához
kapcsolódva állít emléket az első magyar királynak és a magyar államiságnak. Tájainkon
az alkalomhoz hozzátartozik az egykori aratóünnepek felelevenítésének hagyománya,
valamint az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyér megáldása,
megszentelése és megszegése is. 1999-ben Szabadkán ezen a napon alakult meg az
Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács, amely a Magyar Nemzeti Tanács elődjének
tekinthető.
Október 23-a az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc kezdetének napja, a
magyarság egyik legnagyobb XX. századi tettének, valamint a magyar és a szerb nép
közös emlékezetének jelképe. 2005 óta a vajdasági magyar nemzeti közösség hivatalos
nemzeti ünnepe. A központi megemlékezés a palicsi Nagyparkban kezdődik a
szabadságért küzdő ember emlékére állított szobornál, majd alkalmi műsorral folytatódik
Szabadkán. Szinte minden településen megemlékezést tartanak az évforduló jegyében, de
különösen megható a tiszteletadás ott, ahol egykor ideiglenesen befogadták a magyar
forradalom leverése után ide érkező magyarországi menekülteket.”
A fentiek alapján arra kérem a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy annak jegyében, ahogyan
a Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye rendelkezett a Nemzeti Összetartozás
melletti tanúságtételről, mely szerint „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme”, ne
fogadja el Tari István tanácstagtársunk előterjesztését, mert nekünk, délvidéki/vajdasági
magyaroknak – bár november 25-e, amely másoknak az öröm, nekünk mindig is a gyász
ünnepe marad – ugyanakkor a nemzeti egység nevében a jövőben még inkább
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sajátunknak érezhetjük majd nemzeti ünnepeinket: március 15-ét, augusztus 20-át és
október 23-át, mint a vajdasági magyarság – általuk javasolt – tartományi jelentőségű
ünnepeit is.
Tessék, megnyitom a vitát. Joó-Horti Lívia kért szót.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Elnökség, Tanács! Kicsit megdöbbenve vagyok az
elnök úri felvezető vagy, nem is tudom, minek nevezzem után, azt gondolom, hogy ez
végtelenül fontos napirendi pont, már az is sokat sejtető, hogy sajnos Tari Istvánnak
kellett ezt benyújtania, nem pedig maga a Magyar Nemzeti Tanács tette napirendjévé azt
vajdasági közösségek, nemzetek közötti, jó szomszédi, egymást megbecsülését,
gyakorlatilag porba tipró kormányjavaslatot, ami november 25-ét szeretné megnevezni,
nem a magyar közösség, hanem Vajdaság összes közössége számára nemzeti ünnepként.
Ezzel nem lehet kivonulni azzal a magyarázattal, elnök úr, hogy nekünk megvannak a
saját magyar ünnepeink. Lehet, hogy az önök számára megnyugtató magyarázat, de azt
gondolom, hogy ez nagyon szégyenteljes. Megdöbbenve hallgattam ezt a magyarázatot,
meg voltam győződve, hogy ez a Magyar Nemzeti Tanács tud és mer annyira autonóm
lenni a magyar közösségi érdek képviseletében, annyira képviseltetni a közösségünket, a
többségi nemzet felé Vajdaságban, hogy ki tud állni és adj’ Isten ki is tudja lobbizni,
nyilván nem a Nemzeti Tanács, hanem a Vajdasági Magyar Szövetségen keresztül azt,
hogy ez a dátum ne legyen Vajdaság napja. Még egyszer hangsúlyozom, ami Vajdaság
napja az bizony minden Vajdaságban élő nemzet egységnek is, tetszik az vagy nem,
egységesen napjaként tekinthető. És akkor én már nem is akarok semmit elmondani,
amiről szerettem volna támogatólag beszélni, hogy ez miért az a dátum, ami nem lehet.
Mindnyájunk közös otthonának, hazájának a dátuma, a szerbek újvidéki nagygyűléséről,
arról, hogy akkor valóban egy kisebbség döntött úgy a többség fölött elszakadva,
elszakítva ezt a régiót a duális monarchia egyik részétől a magyar királyságtól, hogy
abban bizony a többség, és ebben elsősorban a magyarokat értem, egyáltalán nem volt
megkérdezve, illetve nem nyilváníthatott véleményt. Legyen ez az önök lelkiismeretének
a kérdése, hogy visszautasítják ezt a sürgősségi eljárást.
DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács. Azt hiszem, vannak kérdések,
amelyekben egyformán kell reagálnunk. Amit Tari István előterjesztett, az nyilvánvaló,
hogy mindannyiunk szíve és esze szerint is teljes mértékben helyénvaló. Hogy hogyan
reagálunk, az más kérdés, a történelmi pillanatban, a közhelynek számíthat, hogy a
szívünkre, vagy az eszünkre, a politikai bölcsességre hallgatunk, az más kérdés.
Nyilvánvaló az, hogy megszokhattuk az elmúlt évtizedek alatt, már lassan száz éve,
szüleink megszokhatták, hogy a tolerancia az egyirányú utca. Legyenek bármilyen
kormányok, hatalmak előttünk a Demokrata Párt, vagy Szerb Haladó Párt, vagy Szerb
Radikális Párt vagy Szocialista Párt nyilvánvaló, hogy a tolerancia az mindig egyirányú
utca volt. Még mi gyakoroltuk a toleranciát, mi voltunk tekintettel a velünk együtt élők
érzékenységére és legritkább esetben voltak a velünk együtt élők tekintettel a mi
érzékenységünkre. Ez nagyon szomorú, ki kell mondani, nyilvánvaló bárhogyan is
döntünk, ki kell mondani, hogy nagyon szomorú és ebben a pillanatban, amikor valóban
őszintén arról beszélünk, hogy az együttműködés a két nemzet között soha nem volt ilyen
magas szinten. Akkor valóban elképesztő, hogy egy ilyen javaslattal állnak elő, és jól
tudom a Szerb Radikális Párt bugyrából bukkant ki ez a javaslat és úgy fogadták el a
Tartományban. Tehát nyilvánvaló, hogy honnan fúj a szél. Azt hiszem, hogy mélységesen
fölháborít bennünket. Az az igazság, persze van politikai bölcsesség és van, hogy ennek
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a közösségnek használj, és ne árts, a saját közösségemre gondolok elsősorban, biztosan
nagyon komoly erőfeszítések előtt állunk, mert ezt is már annyiszor elmondtuk, hogy
könnyű beszélni kinek a felelőssége, kinek a lelkiismerete. Én azt hiszem, a szabadság az
mindig felelősséggel jár. A felelősség a legfontosabb ebben a kérdésben, felelősségteljes
döntést kell hozni, bizony lehet nagy hangon ítélkezni. Csak egy példát mondok, azt
hiszem, ez nem egyedülálló. Pontosan tudjuk, hogy Romániában, Szlovákiában,
Kárpátalján ez történt. Próbálják az ott élő magyar nemzeti közösséggel megünnepeltetni
a saját legnagyobb nemzeti tragédiájukat, mindenhol ez történt. Erdélyben is az RMDSZ
visszautasította annak idején a kormányból való kilépést, azt hiszem meg is történt a
kilépés. Nem ünnepelhetjük nyilvánvalóan a saját nemzeti tragédiánkat. Tehát én azt
hiszem, azért is volt teljesen indokolt ennek a sürgősségi eljárásnak az elfogadása és
megtárgyalásra tűzése, azt hiszem, tegyük össze a szívünket és tegyük össze az eszünket
és hozzunk végül jó döntést. Köszönöm.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Én szándékosan nem javasoltam, mert ugye az
ember javaslatot tehetett volna abban a tekintetben is, melyik az a nap, amely a mi
életünkben az autonómia fölfogásunkat jobban láttatva talán ünneplésre szolgálhat. Azt
gondolom, hogy a délvidéki magyarság hosszú időn át, évtizedeken át iszonyú
megtöretésben volt, és először, a ’90-es évek elején, tehát éppen a háború elején, annak a
háborúnak az elején, amely félresöpörte a kirakatokat, tehát éppen ’92-ben döntött arról,
hogy szeretné létrehozni a saját autonómiáját, a délvidéki magyar autonómiát vagy a
vajdasági magyar autonómiát. És akkor, amikor erről döntöttünk, akkor az összes
délvidéki magyar politikai tényező együtt volt. Tehát nem voltak még a magyarságnak
külön pártjai. Azt gondolom, hogy ezt az igényét igen markánsan és igen nagy számban
és igen nagy egyetértésben fogalmazta meg a magyarság Magyarkanizsán ’92. április 25én. Én szándékosan nem javasoltam ezt a dátumot, mert azt gondolom, sokkal fontosabb
az, ha jelezzük, hogy azt, hogy nem tudjuk elfogadni. Nem tudjuk elfogadni azt a
javaslatot, amely tulajdonképpen, sérti a nemzeti önérzetünket, és amely tulajdonképpen
nem föltételezi azt a kölcsönösséget, amely a toleranciával együtt jár. A tolerancia csak
kölcsönös műveletű, kölcsönösség nélkül nincs tolerancia csak elnyomás van. Arról nem
is szeretnék szólni, hogy végül is, amikor megtartották ezt a nagygyűlést, nemzetközi jogi
szempontból is tulajdonképpen a szerb hadsereg megszállta Magyarország déli részeit, és
nemzetközileg tulajdonképpen a nagyhatalmak asszisztálása mellett a trianoni döntéssel
vált legitimmé e valami, de mi a trianoni döntésre sem hivatkozhatunk ugye, mert a
párizsi döntés szentesítette később a második világháború után a határokat. Viszont azt
gondolom, hogy az itt élő magyar nemzeti közösség hihetetlen lepusztultságban élte meg
az elmúlt századod, nem a sikertörténetünkről szól az elmúlt század, és azt gondolom,
hogy attól függetlenül, hogy annyian emlegetik most a szerb és a magyar megbékélést,
hogy ez inkább csak a politikai szólamok szintjén valós. A politikában, nagyon jól tudjuk
azt, hogy az adóinkból amennyit visszakapunk, az jelenti a megbecsülést, és az jelentené
a mi megbecsülésünket is. Azt gondolom, hogy a magyarság egyetlen legitim intézménye
mi vagyunk. Minket a magyarok választottak meg, nincsenek szerb szavazóink és azt
gondolom, hogy ez a legitimitás valamiféle kötelezettséget ró ránk, és azt gondolom, hogy
minimum azt a kötelezettséget rója ránk, hogy véleményt nyilvánítsunk ebben az ügyben.
Abban az ügyben, amelyben tulajdonképpen a nemzeti közösségünket meg akarják
alázni, amelyben a nemzeti érzékenységünket meg akarják alázni. És azt gondolom, ez a
legszelídebb megfogalmazás, ha azt mondjuk, hogy elutasítjuk, vagy elfogadhatatlannak
tartjuk ezt a napot. Köszönöm.
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ELNÖK: Szeretne-e még valaki hozzászólni? Én szeretnék.
Mi valójában két javaslatról beszélünk most. Az egyikről Tari István, ez a Vajdaság
Autonóm Tartomány kormánya határozati javaslata, melyre Vajdaság napjának
november 25-ét javasolja. Hozzánk a múlt héten érkezett egy kérelem, a Tartományi
Kisebbségi Titkárságtól, amely ‒ ahogyan említettem is ‒ Vajdaság Autonóm Tartomány
napjának és más tartományi jelentőségű ünnepeknek a megünneplésére vonatkozik. Úgy
gondolom, hogy ez a rendelet fölülírja azokat a döntéseket, amelyekben szerepelnek,
hiszen ahogyan említettem, itt lényegében az a lehetőség, amely nekünk kínálkozik, az a
három nemzeti ünnepnek a javaslata, amelyet a Vajdaságban hivatalos nemzeti ünneppé
tudnánk nyilvánítani. Ezért kiállok a javaslatom mellett annak ellenére, ahogyan jeleztem
is nyilvánvalóan, hogy a fölvezetőm erről szólt, hogy nekünk ez a nap, a november 25-e
elfogadhatatlan ünnepnapnak, és az az érzésem, hogy ugyanolyan helyzetbe kerülünk,
ugyanolyan viták kereszttüzébe kerülünk a jövőben is, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács
ilyen döntésével, amely március 15-ét, augusztus 20-át és október 23-át javasolja a
Vajdaság kiemelt jelentőségű ünnepeivé, ünnepnapjaivá. Ez nem kompenzálja, de a mi
ünnepeinket teszi előtérbe, és teszi ezt annak szellemében, ahogyan ezt a magyar
országgyűlés is tette a Nemzeti Összetartozás Napjával, amely a világon, tudjuk a
második világháború és az első világháború után is mi mindennel járt, és milyen
következményekkel, és mi az, ami előre mutat és jövőt építhet. Én a saját javaslatomban
látom az egyedüli járható utat, mert ha nem fogadjuk el ezt az előterjesztési javaslatot,
ennek az eljuttatott tájékoztatásnak az anyagát látom olyan újabb lehetőségeknek,
amelyekben azután a Nemzeti Tanács bármikor, bármelyik pillanatban ki tud állni
érvényesítési joga mellett, 2005. szeptember 23-ai döntése mellett is. Köszönöm szépen.
Kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, szavazásra bocsátom. Ki
támogatja a: Határozat-állásfoglalás a Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya által
elfogadott és közvitára bocsátott határozati javaslatot, amely a Vajdaság hivatalos
ünnepnapját indítványozza?
A Tanács 2 igen, 20 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a következő döntést
hozta meg:
A Tanács nem fogadta el a Határozat-állásfoglalást a Vajdaság Autonóm
Tartomány kormánya által elfogadott és közvitára bocsátott határozati
javaslatról, amely a Vajdaság hivatalos ünnepnapját indítványozza.
ELNÖK: A 82. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Állásfoglalás dr. Várady Tibor
jogtudós, akadémikus nevének meghurcolása és mindennemű listázás ellen. Előterjeszti
Joó-Horti Lívia.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilván ez az a napirendi pont az
előző mellett, amit szívesen láttam volna a Magyar Nemzeti Tanács beterjesztésében a
rendes napirendi pontok között és azt gondolom, hogy ez is valahol jól szemlélteti a
közállapotunkat, hogy sajátos módon hármunknak, Zsoldos Ferencnek, Siflis Zoltánnak
és nekem kellett ezt a napirendi pontot beterjeszteni. Körülbelül tíz napja történt meg,
hogy a magyarországi Figyelő zsoldos hadseregként felsorakoztatott X nevet a listáján,
akik nemzetellenes tevékenységükkel hozzájárulnak a magyar nemzet és érdek
képviseletéhez. Nyilván elsősorban civil szervezetek és a CEU tanárai kerültek fel erre a
listára, azt gondolom, hogy ezen az alapon bárki, bármikor egyszer csak listázásra
kerülhet. Hogy kerülhetett dr. Várady Tibor erre a listára? Csak az alapján, hogy
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valamikor, három évvel ezelőtt mikor nyugdíjba ment, a CEU tanára volt. Ugyanakkor
mi itt nagyon jól ismerjük, hiszen hosszú éveken keresztül a Nemzeti Tanács tagja volt
az előző felállásában, azt is tudjuk, hogy azt a törvényt, amit még megnyirbálatlanul de
2009-ben elfogadott a szerb Skupština a nemzeti tanácsokról, azt nagyrészt az ő
tevékenységének köszönhetően íródott meg, ezért van többek között autonómiságunk itt
a Vajdaságban, azért van autonómia szervünk itt Vajdaságban, nem beszélve arról, hogy
a magyar nyelvű oktatásért az Újvidéki Egyetemen nagyon sokat tett a ’70-es évektől,
küzdött érte a ’90-es években, meg aztán tudjuk, hogy azért kellett küzdeni, hogy
egyáltalán felvételezni lehessen magyarul és remélhetőleg ez az idén meg is fog történni.
Megjelent ez a lista és néma maradt Vajdaság, ami számomra mélységesen megdöbbentő,
mert azt gondolom, hogy sok szerv és intézménynek kellett volna azonnal reagálnia,
ehhez képest a Magyar Nemzeti Tanács, ami és aki a Várady-ösztöndíj hitel programnak
a hordozója és aki gyakorlatilag a működésével segíti ezt a magánvagyonból létrehozott
programot, nem reagált, nem reagált az Európa Kollégium, ahol ezeknek az
egyetemistáknak az otthona van, nem reagáltak az ifjúsági szervezeteink, sem a
VAMADISZ, sem a VIFÓ, akiknek a tagsága között, gondolom nagyon sok olyan
egyetemista van vagy volt, aki a Várady-ösztöndíj programot akár a mesterképzése, akár
a doktori képzése során használta. Sajtó hír is meglehetősen kevés jelent meg ebben az
ügyben, és nagyon szeretném, ha megcáfolnák azt az előérzetemet, hogy le lesz szavazva
az előterjesztésem és nem lesz kiállása a Magyar Nemzeti Tanácsnak Várady professzor
tevékenysége, munkássága, nemzetépítő munkássága mellett. Nagyon kérném,
szeretném, ha megcáfolnák ezt az előérzetem.
ELNÖK: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Joó Horti Lívia, Siflis Zoltán és Zsoldos
Ferenc tanácstagtársaink sürgősségi kezdeményezésére ma a tanácsnak „állásfoglalást”
kellene „meghoznia dr. Várady Tibor jogtudós, akadémikus nevének meghurcolása és
mindennemű listázás ellen”. Bár az előterjesztésben szereplő állásfoglalás-javaslat nem
tartalmaz megfelelő jogalapot erre, hiszen az csak A Magyar Nemzeti Tanács
alapszabályának 41. szakaszára hivatkozik, mégpedig arra, amely a Tanács által
meghozható jogi dokumentumok típusát sorolja fel (ezek a: határozat, végzés, záradék,
ajánlás és utasítás, ugyanakkor az állásfoglalás mint aktus viszont nem), A Magyar
Nemzeti Tanács ügyrendjére történő hivatkozás pedig nem a döntéshozatalra, hanem az
előterjesztésre vonatkozik csak A felsorolt hivatkozások egyike sem utal
alapszabályunknak arra a szakaszára, melyben jogkörünk van meghatározva, azaz nem
utal azon alapszabályi rendelkezések egyikére sem, melyek leírják, hogy a tanács
elfogadhat-e vagy sem egy döntést ilyen tartalommal. Ez azért van, mert ilyen
rendelkezés nincs is alapszabályunkban.
Most tehát itt van előttünk egy olyan dokumentum, amely a legalapvetőbb formai
követelményeknek sem tesz eleget (ez egyébként némi jóindulattal helyrehozható lenne),
de ennél jóval nagyobb probléma vele az, hogy tartalmi szempontból sem elfogadható.
Azért részleteztem ilyen alaposan a szakaszokat, hiszen három évvel ezelőtt jogtudósaink,
professzoraink részletesen tudták bírálni az anyagainkat, hogy mely szakaszok alapján
nem végeztük jól a munkánkat. Ennek ellenére napirendre szeretném tűzni ezt az anyagot.
Mi a tartalmi probléma:
1. egyrészt a Magyar Nemzeti Tanács mint a vajdasági magyarság jogainak
védelmével felruházott testület – értelemszerűen – nem rendelkezik olyan
felhatalmazásokkal, amelyek az anyaországi sajtótermékekben megjelenő írásokkal
vagy épp egy konkrét hetilap „egy listájával” kapcsolatban foglaljon állást azért, mert
az „a Magyar Nemzeti Tanács egyik, hazai és nemzetközi megbecsülésnek örvendő,
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korábbi tagját és jelenlegi támogatóját, dr. Várady Tibor akadémikust, valamint a
magyar és a nemzetközi tudomány más kiemelkedő képviselőit, a civil szféra
meghatározott tagjait egy »spekuláns embereiként« tünteti fel”. Ahogyan hallották
nem Várady Tiborról van szó, hanem egy listáról és annak a listának többi tagjáról.;
2. másrészt, ha a dr. Várady Tibor akadémikust érintő felvetéssel kapcsolatban a
javaslat szerint döntünk, akkor valójában mi magunk válunk tekintélyrombolókká,
sőt karaktergyilkosokká megkérdőjelezve a tanár úr személyiségének
makulátlanságát is, hiszen döntésünkkel még nagyobb fontosságot tulajdonítunk az
előterjesztők által kifogásolt „cikknek”, mint amekkorát az egyáltalán
megérdemelhet;
3. harmadrészt pedig tiszteljük és becsüljük annyira a tanár urat – talán leginkább
épp azért, mert egész életpályája során mindig helyre tudta rakni a magánélet és a
világ dolgait, rendet tudott teremteni a közéletiség és a legsúlyosabb országos,
háborús gondok, a felsőoktatás és a tudományos élet, a döntéshozás és a kisebbségi
önkormányzatiság, a fiatalokkal való törődés és odafigyelés világában, hogy –
véleményem szerint – akkor teszünk a legtöbbet személyisége védelmének
érdekében, ha nem teszünk többet, „csak” ezúttal is megköszönjük közösségünkért
tett minden egyes jószándékú segítségét ahelyett, hogy belebocsátkoznánk bármiféle
erkölcsi, etikai és egyéb kockázatos mérlegelésbe, márpedig az állásfoglalás-javaslat
épp ezt teszi.
Én semmiképp sem támogathatom sem formai, sem pedig tartalmai hibái miatt azt az
állásfoglalást, amelynek előterjesztői, de még inkább annak szószólói, a Magyar
Mozgalom vezetőségi tagjai az elmúlt években, de különösen az utóbbi hetekben mást
sem tettek, illetve tesznek, mint mindazokat „listázzák”, nevüket „meghurcolják” –
egyebek között a Magyar Nemzeti Tanács elnökéét is (például: „A Magyar Mozgalom
elvárja Hajnal Jenőtől, az MNT elnökétől, hogy a legerélyesebben tiltakozzon az ilyen
nemű besorolások ellen, és álljon ki Várady Tibor nemzetépítő, ösztöndíjteremtő
munkássága mellett.”) –, akik a többség támogatásának köszönhetően végzik
meghatalmazásukból eredő feladataikat, akik számára fontos, hogy tisztesség,
megbecsülés és hála ne váljon a mindennapi gyűlöletbeszéd olcsó portékájává, akik
számára az sem mellékes, hogy a Kárpát-medence magyarsága száz év után ismét
egységes nemzetként vállalja mindazokat a kihívásokat, amelyek a XXI. század
értékvesztő világában olyan ösztönző alkalmat és lehetőséget kínálnak, mint amilyen
anyanyelvünk, kultúránk, hitünk, szabadságunk, közösségünk, szülőföldünk és
nemzetünk megőrzése és megvédése a Kárpát-medencében és a nagyvilágban egyaránt.
Ajánlom még egyszer, hogy olvassuk el az állásfoglalást és meglátjuk, hogy ebben
mennyi van Várady professzorról az indoklásban, csak ő róla van-e szó és maga a
javaslatban mennyi van és mennyi van egészen más dolgokról, amivel semmiképp sem
tudok sorsközösséget vállalni. Köszönöm szépen.
Tessék, megnyitom a vitát. Dudás Károly.
DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Nemzeti Tanács! Fölháborító minden listázás, csak én
azt nem értettem, mikor ezt a javaslatot kézhez kaptam, hogy egy Magyarországon
megjelenő lapban való listázásra miért kellene a Magyar Nemzeti Tanácsnak reagálnia.
Hát, Istenem, hány ilyen lap volt, mondjuk, nem reagáltunk és az előterjesztők sem
reagáltak, amikor miniszterelnökünket, Orbán Viktort ennek a közösségnek, a nemzetnek
a legnagyobb emberét listázták és meggyilkolni akarták. Érdekes módon, ezek az
előterjesztők akkor nem hördültek föl és nem tettek javaslatot, hogy utasítsuk vissza a
legdurvábban. Egy valami menti ezt a javaslatot, nyilvánvaló, hogy dr. Várady Tibor
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közénk való és egy ilyen embert, ahogy Tari Istvánnak mondtam az előbb, hogy
fölháborított mindannyiunkat, az, amit ő előterjesztett, amit próbálnak lenyeletni velünk,
ugyanúgy fölháborított mindannyiunkat ez a listázás nyilvánvaló. De miért kellene
reagálni a Magyar Nemzeti Tanácsnak egy lapnak, egyébként a periférián lévő, igaz, hogy
a kormányhoz közel lévő lap, de egy periférikus lapnak a listázására miért kellene
reagálni? És még valamit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, érdekes, hogy az
előterjesztők nem reagáltak és nem tettek javaslatot, mikor Gyurcsány Ferenc listázott és
Gyurcsány Ferenc a határon túli magyarságot listázta, s a legdurvábban Várady
professzort ért inzultustól jóval durvábban, próbált kirekeszteni a nemzetből bennünket.
Érdekes, akkor nem volt a fölháborodás. Tehát nyilvánvaló, tisztelet és becsület
mindannyiunknak, valamiképpen ez az állásfoglalás dr. Várady Tibornak, aki, nyilván
vagyunk néhányan, akiknek nagyon régóta harcos társa is, de nyilvánvaló, hogy nem ide
tartozik. Az, hogyha valamiképpen hivatalos magyar szervek rekesztették volna ki, de
hogy egy lap, nem is igazán értem. Egy lapban megjelent, mi elmondjuk, hogy
fölháborító, és ezért nyilvánvaló minden további nélkül támogatom Hajnal elnök úrnak
ezt az előterjesztését azzal, hogy nyilvánvaló, mi egymás között itt mondjuk el, biztos,
hogy úgy érezzük, hogy méltatlan ez a bármiféle listázás. Csak azért mondom, óriási
különbség van, hogy kerül a csizma az asztalra, elmondjuk, hogy méltatlan,
fölháborodunk és elutasítjuk így egymás között, de nyilvánvaló megint, a politikai
beszédnek, a nyilvános közbeszédnek arra kell vonatkozni, nem egy periférikus lapban
megjelent cikkre. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még hozzászólni? Amennyiben senki, berekesztem a
vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a beterjesztett állásfoglalást dr. Várady Tibor
jogtudós, akadémikus nevének meghurcolása és mindennemű listázás ellen?
A Tanács 2 igen, 22 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a következő döntést
hozta meg:
A Tanács nem fogadta el az Állásfoglalást dr. Várady Tibor jogtudós, akadémikus
nevének meghurcolása és mindennemű listázása ellen.
ELNÖK: Egyéb időszerű kérdései következnek. Tessék, van-e valakinek kérdése,
fölvetése? Amennyiben nincs, akkor arról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Testületet,
hogy várhatóan június elején lenne a következő ülésünk, azután július 15-e előtt lenne
még mindenképpen egy ülésünk, és szeptemberben várható az egyik utolsó ülésünk,
amennyiben a nemzeti tanácsokról szóló törvény megszületik és októberben, tehát négy
évvel ezelőtthöz hasonlóan kerül majd a nemzeti tanácsokról szóló törvény alapján a
nemzeti tanácsi választás. Még annyit szeretnék tájékoztatásul elmondani, hogy az
Európai Biztonsági és Együttműködési Tanács Szerbiai Missziójának fölkérésére a délszerbiai albán közösségek és az Albán Nemzeti Tanács képviselői nálunk járnak április
25-én, 26-án és 27-én. 26-án a munkánkkal szeretnének megismerkedni,
tevékenységünkkel és egy egész napos programot állítottunk össze nekik, úgyhogy várjuk
őket szeretettel, és elsősorban a Végrehajtó Bizottság tagjait, a bizottsági elnököket és a
bizottsági tagokat hívtuk meg erre, hiszen egy gyakorlati, közvetlen átadása annak a
gyakorlatnak, amelyet a Nemzeti Tanács végez, de akit érdekel, jelentkezzen nálam,
szívesen meghívjuk erre a találkozóra. Köszönöm szépen. Akiknek módjában lesz
pihenni a májusi ünnepek alatt, érezze jól magát, akinek pedig dolgoznia kell, annak jó
erőt és egészséget kívánok! Köszönöm szépen.
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Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 14 óra 03
perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács harminckettedik rendes ülését.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: MNT-000447/K/2018 - M/2/1
Keltezés: 2018. április 23.

Tómó Szalma Beáta,
jegyzőkönyvvezető s. k.

P. H.
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Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET
BELSŐ SZERVEZÉSÉRŐL ÉS MUNKAHELYEINEK BESOROLÁSÁRÓL
SZÓLÓ SZABÁLYZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
1. szakasz
A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Belső szervezéséről és
munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat meghozását a Tanácsnak 2018. április 10ei keltezésű, 092/18-II/13. iratszámú kérelemben elküldött dokumentum szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/107/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉRŐL
1. szakasz
A Tanács támogatja Erdélyi Csilla felmentését a Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet Ellenőrző Bizottsága elnöki tisztségéről.
2. szakasz
A Tanács javasolja Matykó Árpád tornyosi lakos, okleveles közgazdász és Kiss
Noémi zentai lakos, okleveles közgazdász, jelöltek elnökké való kinevezését a Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet Ellenőrző Bizottságába.
3. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/108/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI JELENTÉSÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány 2017. évi jelentésének
elfogadását a Tanácsnak 2018. május 14-ei keltezésű, SZLA:XVI-29/2018. iratszámú
kérelemben elküldött dokumentumok szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/109/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A KISHEGYESI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI JELENTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Kishegyesi Könyvtár 2017. évi jelentésének elfogadását a
Tanácsnak 2018. április 27-ei keltezésű, 26/2018. iratszámú kérelemben elküldött
dokumentumok szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/110/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE
MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
1. szakasz
A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi tervének második
módosítását, a Tanácsnak 2018. május 15-ei keltezésű, 199/2018. iratszámú kérelmében
elküldött dokumentum szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/111/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKA VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁNAK
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát a Szabadka városbeli általános iskolák hálózatának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/89/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/112/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A HÓDSÁG KÖZSÉGI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK HÁLÓZATÁNAK
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát a Hódság községbeli iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezéséről
(iratszám: V/Z/107/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/113/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A HÓDSÁG KÖZSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁNAK
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát a Hódság községbeli általános iskolák hálózatának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/108/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/114/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM REKTORVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az Újvidéki Egyetem rektorválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/118/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/115/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK
DÉKÁNVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánválasztási
eljárásában (iratszám: V/Z/94/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/116/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

ÚA Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A HÓDSÁGI MADÁRFIÓKA ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/96/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/117/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI MI ÖRÖMÜNK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/103/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/118/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/88/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/119/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/97/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/120/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYBECSKEREKI MÁJUS 9-E ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/102/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/121/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A GOMBOSI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/115/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/122/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/117/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/123/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYKIKINDAI ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/121/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/124/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/129/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/125/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A TEMERINI LUKIJAN MUŠICKI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/95/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/126/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/119/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/127/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZOMBORI KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/114/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/128/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 10-én meghozott
Záradékát a középiskolai diákotthon igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/122/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/129/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZICHYFALVI BOLDOG GYERMEKKOR ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában
(iratszám: V/Z/90/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/130/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A KISOROSZI GLIGORIJE POPOV ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/104/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/131/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYKIKINDAI FEJŐS KLÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/105/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/132/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZAJÁNI MÓRA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/106/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/133/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/125/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/134/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MOHOLI NOVAK RADONIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/126/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/135/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ADAI BARTÓK BÉLA ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/124/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/136/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZÉKELYKEVEI ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/130/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/137/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/101/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/138/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/118/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/139/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA KÉPZÉSRE, ÁTKÉPZÉSRE,
PÓTKÉPZÉSRE ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI
TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát a képzésre, átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási
terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/116/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/140/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI MŰSAKI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSRE
VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről
(iratszám: V/Z/123/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/141/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát a Magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely igazgatóbizottsági tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/111/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/142/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát a Magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely felügyelőbizottsági
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/128/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/143/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZENTA KÖZSÉGI KORTÁRS MŰVÉSZETI ALKOTÁSOKRA
VONATKOZÓ KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát a Zenta községi kortárs művészeti alkotásokra vonatkozó kulturális pályázatról
(iratszám: V/Z/112/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/144/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZENTA KÖZSÉGI NEMZETI KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJÁNAK
MEGŐRZÉSÉRE, ELŐMOZDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE
VONATKOZÓ KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát a Zenta községi nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzésére,
előmozdítására és fejlesztésére vonatkozó kulturális pályázatról (iratszám:
V/Z/113/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/145/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTÉRIUM NEMZETI
KISEBBSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek
támogatására kiírt tájékoztatási pályázatáról (iratszám: V/Z/98/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/146/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉK VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát az Újvidék városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/92/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/147/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZÉCSÁNY KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. április 24-én meghozott
Záradékát a Szécsány községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/91/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/148/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYBECSKEREK VÁROSI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát a Nagybecskerek városi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/100/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/149/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A TEMERIN KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 3-án meghozott
Záradékát a Temerin községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/99/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/150/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A HÓDSÁG KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát a Hódság községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/109/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/151/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A CSÓKA KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 8-án meghozott
Záradékát a Csóka községi tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/110/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/152/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. május 24-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A CSÓKA KÖZSÉGI NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSBA
KINEVEZENDŐ TAGOK JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. május 15-én meghozott
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslatáról
(iratszám: V/Z/127/2018).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/153/2018.
Keltezés: 2018. május 24.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

