
Hagyomány, kultúra, sokszínűség: Nemzetiségek Napja a Városházán  

 
Miskolc város önkormányzata minden évben meghívja a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy 
együtt ünnepeljék a sokszínűséget, a sokszínűségben megszülető egységet, valamint azokat a 
hagyományokat, amelyek nemzetiségtől függetlenül egyaránt fontosak mindenki számára, és 

amelyek nélkül nincs se nemzet, se kultúra, sem történelem. 

 

 

Miskolcon kilenc nemzetiségi önkormányzat működik. Ezek az önkormányzatok nem 
csupán választóikat képviselik, fontos szerepük van a kisebbségi kultúra megőrzésében, 
ápolásában és közvetítésében is. 

 

A magyar országgyűlés 2012-ben a Nemzetiségek Napjává nyilvánította december 18-
át, az ENSZ nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata 
elfogadásának napját. Papp Ferenc, a polgármesteri hivatal kulturális főtanácsosa 
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köszöntőjében egyebek mellett elmondta: a törvény elfogadásával Magyarországon megszűnt 
a nemzeti és etnikai kisebbség fogalma, helyette 12 nemzetiséget ismertek el. 

 

 
 

– A nemzetiségek tagjai büszkék nemzeti gyökereikre, ugyanakkor kötődnek ahhoz az 
országhoz, ahol élnek, ahol otthonra találtak, és ami a szülőföldjük – hangoztatta Papp Ferenc, 
kiemelve, hogy Miskolcon hosszú időre visszavezethető a nemzetiségi népcsoportok jelenléte. 
A  városnak mindig szüksége volt a nemzetiségekre, akik itt leltek új hazára. Alkalmazkodtak, 
beilleszkedtek, tudásukkal, tevékenységükkel gazdagították Miskolcot és a teljes magyar 
nemzeti kultúrát. 

 

A Nemzetiségek Napja alkalmából Miskolc önkormányzata a nemzetiségi 
önkormányzatok javaslatai alapján idén is elismerésben részesítette a közösségek egy-egy 
tagját. Azokat, akik munkájukkal kiemelkedően járultak hozzá saját közösségük és a város 
kulturális életének gazdagításához. 



3 
 

 
 

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Csorbadzoglu 
Kriztoszné, született: Japandzaki Vasziliki. 
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Schmidtné Törő 
Ágnes, az Avasi Gimnázium nyugdíjas igazgatója. 
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Gancsev Nikolov 
Koszta. 
A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Csontos János. 
Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Ignácz Istvánné. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Horváth Gyula, 
birkózó edző, tanító. 
Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült Diósy Anna.  
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat javaslatára elismerésben részesült a Miskolci 
Batsányi János Óvoda Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája. 

 
 

Az elismerések átadása után a nemzetiségi önkormányzatok műsorát hallgathatták meg a 
jelenlévők.           forrás : minap.hu 


