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Miskolc Megyei Jogú Város 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 
 
130.010-21/2019. 
 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
december 04. napján 09.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály tárgyalójában. 
 
Jelen vannak: Ignácz Viktória elnök, Ignácz Istvánné elnökhelyettes, Ruscsák Katalin tag 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila jogi ügyintéző, a jegyző képviseletében és Sipos Melinda önkormányzati 
ügyintéző 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagja közül mindenki 
megjelent, a Testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja. A jegyzőkönyvvezető Sipos 
Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Ignácz Istvánné látja el. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 3 igen szavazattal az ülés napirendjét a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg. 

 
Ignácz Viktória elnök: A jegyzőkönyv számára elmondja, hogy vártak néhány percet a kezdéssel, de 
egyelőre érdeklődő nem jelent meg.  
Röviden el kívánja mondani, hogy a 2019. évben megrendezésre került programok, rendezvények mind 
nagyon jól sikerültek. Az egyházi rendezvényeinek túl szerveztek nemzetközi vonatkozású 
programokat, mint az Anyák napja, Gyermek nap. Kiemelt fontosságú számukra továbbá az ukrán 
hagyományok és tradíciók megtartása, így megemlékezés Sevcsenko születésének és halálának 
évfordulójáról, de ápolják Szkovoroda emlékét is, ahogy nem feledkeznek meg a holodomorban 
elhunytak emlékének ápolásáról sem.  
Még hátralévő program a Mikulás ünnepség, amit az itt élő ukrán gyermekek részére rendeznek, akik 
közösségüket erősítik.  
A jövőre tekintve elmondja, hogy az eddigi hagyományos programjaikat, rendezvényeiket a jövőben is 
meg kívánják tartani. 
Szeretne néhány szót szólni a kapcsolatteremtésről. Elmondja, hogy a miskolci Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai mind Magyarországon, mind Ukrajnában ápolják az ukránokkal a kapcsolatot. 
Magyarországon a különböző városok egyesületi vagy önkormányzati tagokkal való kapcsolattartásuk 
szoros, az Óhazában kialakított baráti közösségeken belüli kapcsolat is kezd egyre szorosabbá válni. 
Támogatják egymást. Tekintve az Ukrajnában lévő helyzetre, önkormányzatuk fő feladata, hogy a kinti 
rászoruló honfitársaikat támogassák. Vannak különböző családok, akiknek adományokat küldenek, 
illetve olyan kórházak, ahol szükség van különböző dolgokra, egészségügyi támogatásra, segítésükben 
önkénteseik vesznek részt. 2019. évben már küldtek ki, illetve jelenleg is folyamatban van adományok 
nyújtása, most főként orvosi segédeszközök biztosítása. A fő hangsúly az öregek otthonában élő fekvő, 
idős emberek ellátásához szükséges pelenkák eljuttatása, illetve olyan betegségben szenvedőknek, akik 
nem tudnak mozogni, nekik az ápolásukhoz szükséges segédeszközök biztosítása.  
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Különböző együttműködési szerződéseket írtak alá az elmúlt időszakban, amelyeket szeretnének 
tovább vinni és fenntartani, valamint vannak új, megkötendő együttműködések, amik már folyamatban 
vannak. Elmondja továbbá, hogy vannak olyan alapítványok, amelyek már évek óta erősítik 
működésüket, akikkel meg is hosszabbítják majd az együttműködést, például a Múzsák Kertje 
Alapítvánnyal, az Életért a Rák Ellen Egyesülettel, a Forrás Kamarakórussal, a Megszólaló Kezek 
Alapítvánnyal, akik rendszeresen fellépnek a rendezvényeiken.  
A jövőre tekintve elmondja, hogy szeretnék önkormányzatuk tevékenységét egyéb más szervezetekkel 
egybekötve erősíteni. Ezen szerződések előkészítése folyamatban van már jelenleg is, és a következő 
év elején szeretnék meg is valósítani. 
 
Ruscsák Katalin: Amennyiben segélyre még szükség van, lehetne még segíteni. 
Megjegyzi a programjaik kapcsán, hogy ne csak egyházi rendezvényekre fókuszáljanak. Érdemes lenne 
néha kirándulást, tanulmányutat beiktatni. 
 
Ignácz Viktória elnök: Nagyon köszöni az építő javaslatot, miszerint közösségüket kicsit jobban 
kovácsolják össze. Az köztudott, hogy Miskolcon vannak már olyan újonnan érkezett családok, akik 
még nem ismerik a közösséget. Szeretnék velük felvenni a kapcsolatot és meghívni őket is a 
rendezvényeikre, bemutatnák nekik is munkájukat.  
Adományozás terén valóban fontos az orvosi segédeszközökön kívül más egyéb szükségletek 
biztosítása. Ennek kapcsán valóban lehet egyéb programokat is szervezni, ami vonzza az embereket. 
 
Ignácz Istvánné: Ebben az évben tíz rendezvényt terveztek, azt mind sikerült is megszervezni, és 
nagyon jól sikerültek. Lehet, hogy a jövőben képesek lesznek még többet is megszervezni. Megjegyzi, 
ami hagyományos, azt folytatni kell, az újak szervezéséhez pedig csak energia és anyagi fedezet 
szükséges. 
 
Ignácz Viktória elnök: Megköszöni az elhangzott javaslatokat, észrevételeket.  
 
A közmeghallgatást 09 óra 20 perckor bezárja. 
 
 

 
K. m. f. 
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