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Miskolc Megyei Jogú Város 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 
 
130.008-12/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. december 
10. napján 09 óra 30 perces kezdettel tartott közmeghallgatásáról Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály tárgyalójában. 

 
Jelen van: Szónoczki Mária elnök, Thomázy Zsolt elnök-helyettes, Gajdos Attila, Takács István, 
Szónoczki János Mihályné tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Önkormányzati Igazgatási Osztály: Forgácsné dr. Vattay Zita jogi ügyintéző a 
jegyző képviseletében, Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző 

 
Szónoczki Mária elnök: Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselőjéből mindenki megjelent, így a 
testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-
hitelesítői feladatot Takács István látja el. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, 
hogy a meghívó szerint a mai napon közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendet. 
 
Szónoczki Mária elnök: A törvény előírásának eleget téve a mai közmeghallgatás alkalmával 
beszámol a 2019. év eseményeiről.  
2019. évben négy forrásból kaptak támogatást: működési, feladatalapú, pályázati források, valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Együttműködési megállapodást kötöttek Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Hivatal a törvényben meghatározott módon végzi 
önkormányzatuk adminisztrációját, ami összhangban van a Szervezeti és Működési Szabályzattal és 
az előbb említett Együttműködési Megállapodással. Együttműködési megállapodást kötöttek 
továbbá Múcsony Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve az MROSZ jelölő szervezetükkel.  
Pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy „Búcsújárás a megyében” című pályázatuknak hála 
eljutottak Múcsonyba, ahol „800 éves Múcsony” program keretében részt vettek az ünnepi szent 
liturgián. Önkormányzatuk támogatása alapján a Szent Efrém Férfikar énekével gazdagították az 
ünnepet.  
Sajópálfalán az évente megrendezésre kerülő Ruszin Búcsún együtt ünnepeltek a megyében és azon 
kívülről érkező zarándokokkal. Felejthetetlen programban volt részük Boldogkőváralján az 
Istenszülő születésének tiszteletére rendezett templombúcsú ünnepén. Nagy élmény volt továbbá a 
Boldogkőváraljai vár megtekintése is. Ruszin anyanyelvi, hagyományőrző és hitéleti tábor keretén 
belül 15 általános iskolás gyermeket táboroztattak, és kalauzolhattak el a ruszin kultúrába, 
gyakorolhatták anyanyelvüket Hajdúböszörményben.  
Következő témakör, amit érinteni szeretne, az a kapcsolat a megyében működő nemzetiségi 
önkormányzatokkal és a nemzetiségi önkormányzatok nélküli településeken élő ruszin 
közösségekkel, és a jelölőszervezettel. Önkormányzatuk élt azzal a lehetőséggel, hogy az Országos 
Ruszin Önkormányzat által alapított Hodinka díj és annak adományozására jelölésben részt vehettek. 
A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége, valamint az Országos Ruszin 
Önkormányzat és a Sárospataki Ruszin Önkormányzat felhívására részt vettek a Sárospatak-
Borsiban megrendezésre került Rákóczi ünnepségen. Az évben több olyan szakmai napot, 
megbeszélést tartottak, amelyen nagy létszámban vettek részt a megyében és az országban élő 
önkormányzatok elnökei, képviselői. Társönkormányzatok meghívásának eleget téve együtt 
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ünnepelhettek a bolgárokkal. Önkormányzatuk az önkormányzatok nélküli településekkel Sajóládon, 
Sajópálfalán, Ónodon és Kistokajban élők számára is biztosítják programjaikat és a lehetőséget az 
azon való részvételre.  
A programok, zarándokutak vonatkozásában elmondja, hogy ebben az évben is szerveztek gyalogos 
zarándoklatot Máriapócsra, Sajópálfalára, valamint az 1úton gyalogos zarándoklatot, amelyen egyre 
többen vesznek részt. Kiemelt zarándoklatuk közé tartozik a minden évben, határaikon túl élő ruszin 
közösségek és kegyhelyeik felkeresése, tanulmányutak szervezése. Ebben az évben Visegrádra és 
környékére szerveztek utat, és az esztergomi közösséget látogatták meg.  
A görögkatolikus egyházzal való kapcsolatukról is kíván néhány szót mondani. Közösségük 
képviselte magát a Szépséges Pászka görögkatolikus napon. Részt vettek a Sajópálfalai Ruszin 
Búcsún. Elmondja, hogy Máriapócsra több alkalommal is elzarándokoltak és lelki napot tartottak. A 
Szent Cirill és Metód tisztelete és a szláv írásbeliség ünnepe című rendezvényüknek Miskolcon az 
Avasi Görög Katolikus Templom adott helyet. A világhírű Szent Efrém Férfikar adott hangversenyt 
a századokat átölelő zenei örökségükből. Karácsonyi ünnepkörben lévő szokásaikat ápolták, 
megtartották és a következő generációnak átadták.  
Családi és közösségi kapcsolataik témakörében kifejti, hogy örömteli számukra, és munkájuk 
elismerésének jeleként tekintik, hogy rendezvényeiken rendszeresen megjelennek illusztris vendégek, 
a megyei közgyűlés elnöke, főjegyzője vagy képviselője, parlamenti szószóló, Miskolc város 
Önkormányzatát képviselő személy, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, képviselője, a 
miskolci elnökök és képviselőtársaik, valamint rendszeres meghívott vendégeik között láthatják az 
egyházak neves képviselőit is. Rendezvényeik többgenerációsak, ahol a családok apraja, nagyja jelen 
van és minden korosztály jól érezheti magát.  
Kiállítást szerveztek idén is, a „Ruszin fatemplomok” címmel, amely a Városháza aulájában került 
bemutatásra.  
Az idei év a választási előkészületek jegyében telt, sok rendezvényük alkalmával is tájékoztatták a 
közösségükhöz tartozókat, valamint felkészítették őket a jövőjüket meghatározó eseményre.  
Megkérdezi, képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs, így megköszöni 
a részvételt és a közmeghallgatást 09 óra 45 perckor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 Szónoczki Mária Takács István 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 Forgácsné dr. Vattay Zita Sipos Melinda 
 jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


