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Miskolc Megyei Jogú Város 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.127-12/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. szeptember 

17. napján 08:00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály tárgyalójában. 

 
Jelen van:   Szónoczki Mária elnök, Szónoczki János Mihályné és Gajdos Attila tag  
 
Távol maradt:  Thomázy Zsolt elnök-helyettes és Takács István 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 3 fő megjelent, így a testületi 
ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői 
feladatot Gajdos Attila látja el. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a 
meghívó szerint a mai napon közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendet. 
 
Szónoczki Mária elnök: A törvény előírásának eleget téve a mai közmeghallgatás alkalmával 
beszámol a 2020. év eseményeiről, a nemzetiségi önkormányzat ez évi működéséről.  
2020. évi beszámolóját az alábbi témákban csoportosította: költségvetés és pályázatok, kapcsolat a 
megyében működő önkormányzatokkal/jelölőszervezettel, programok/zarándokutak, kapcsolat az 
egyházzal, családi és közösségi programok és kiállítások. 
2020. évben négy forrásból kaptak támogatást, mely az önkormányzati, működési, feladatalapú és 
pályázati támogatásokból áll. 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.  
A Bethlen Gábor Zrt. Nemz-Kult-20-os pályázatán egy nyertes pályázatuk volt, melyet a járványra 
való tekintettel visszavontak, majd kiírtak egy újabb pályázatot helyette, melyre adtak be újabb 
pályázatot, de sajnos nem nyerték meg. Ösztöndíj pályázatokat adtak be az Országos Ruszin 
Önkormányzat felé, ahol szintén támogatást kaptak azok a gyermekek, akik aktívan részt vesznek a 
közösség életében. 
Beszámol a megyében működő nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi önkormányzatok 
nélküli településeken élő ruszin közösségekkel és a jelölőszervezettel való kapcsolatokról. 
Önkormányzatuk él azzal a lehetőséggel, hogy az Országos Ruszin Önkormányzat által alapított 
Hodinka-díj, és annak adományozásának jelölésében részt vegyen. A Magyarországi 
Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének szervezésében, valamint az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a Sárospataki Ruszin Önkormányzat felhívására részt vettek a Sárospatakon 
megrendezésre kerülő Rákóczi Ünnepen. A társönkormányzatok meghívásának eleget téve együtt 
ünnepeltek a bolgárokkal, örményekkel, görögökkel. A megyében egyre jobban önazonosságra találó 
közösségeik jelzik életképességüket, melynek tanúi lehettek Komlóskán, Sárospatakon, Irotán, 
Baskón, Edelényben rendezett ruszin kulturális napokon, melyekre mind meghívást kapott 
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önkormányzatuk. 
A programok, zarándokutak vonatkozásában elmondja, hogy a megye településein élő, ruszin 
hagyományokat őrzők részére biztosítanak lehetőséget a minél gyakoribb találkozásra. Ezek az előbb 
felsoroltak voltak, melyek prezentálják a közösségük életképességét. Ebben az évben is szerveztek 
buszos kirándulást Máriapócsra, Szentkútra, Sajópálfalára, melyeken egyre többen vesznek részt.  
A görögkatolikus egyházzal való kapcsolatukról is kíván néhány szót mondani. Igyekeznek 
bekapcsolódni a görögkatolikus egyházak életébe, szertartásaiba. A karantén alatt is igyekeztek minél 
több online lehetőséget felajánlani közösségük tagjainak, hogy a nehéz időkben is közösség 
maradjanak és együtt könnyebben vészeljék át a karantént. Máriapócsra több alkalommal 
zarándokoltak el, ahol lelki napot tartottak. A Sajópálfalai Ruszin Búcsúra egyénileg, de többen így 
is eljutottak. Karácsonyi gondolatok című nagyszabású rendezvényük még ezután következik. 
Irotai, komlóskai, baskói és bélapátfalvai templom búcsúkon vettek részt. Ezeken a településeken 
sok elszármazott él. A karácsonyi ünnepkörben lévő szokásokat ápolják, megtartják és a következő 
generációnak átadják. András napon Bacsinszki Andrásra emlékeznek Szent Liturgiával és 
panachidával. November 1-jén Romzsa Tódort ünneplik. Közösségük nemcsak örömökben 
osztozik, hanem fájó szívvel köszönt el Moldván Tibor atyától és Minyóczki Bertalan elnök úrtól is 
és kísérte végső útjára.  
Családi és közösségi kapcsolataik témakörében kifejti, hogy miskolc-szirmai családi napon vettek 
részt, megünnepelték az 1848-49-es forradalmat és szabadságharc évfordulóját, részt vettek a 
megemlékezésen. 
Örömteli számukra, és munkájuk elismerésének jele, hogy rendezvényeiken rendszeresen 
megjelennek illusztris vendégeik, parlamenti szószólójuk, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke 
és képviselő-testülete, elnök és képviselőtársaik. Rendszeres meghívott vendégeik között láthatják az 
egyházak neves képviselőit is. A II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban Ruszin Polc elnevezésű könyves 
polcot ebben az évben is folyamatosan gyarapították könyvekkel, folyóiratokkal. Szilvásváradi, abodi 
és baskói táborban vettek részt gyermekeik, melyeken nagyon jól érezték magukat, sok közös 
élménnyel gazdagodva tértek vissza. Év elején a már hagyománynak számító Ruszin Bált is 
megrendezték, amely szintén nagyon jó hangulatban telt.  
Örömteli volt számukra hogy II. Rákóczi Ferencről emlékkiállítás volt látható a II. Rákóczi 
Könyvtárban. Lezsák Miklós magángyűjteményének bemutatása bélyegeken és képeslapokon 
keresztül történt, melyet önkormányzatuk is támogatott. Sárospatakon Rákócziak nyomában 
tehettek felfedező körutat. 
Igyekezett összefoglalni ebben az évben végzett munkájukat, megköszöni minden kedves 
honfitársuknak az ez évi együttműködést, várja szíves kérdésüket és hozzászólásukat, közösségüket 
építő javaslataikat. Bízik abban, hogy jövőre is egymás örömére és lelki gazdagodására, közösségük 
épülésére sok eredményes és értékes alkalmat tudnak megvalósítani.  
Megkérdezi, képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs, így megköszöni 
a részvételt és a közmeghallgatást 08 óra 25 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 

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

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


