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Miskolc Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 
 
 
105.064-11/2022. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. szeptember 
12. napján 15:00 órai kezdettel Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi, 
Igazgatási és Szervezési Főosztály tárgyalójában tartott közmeghallgatásáról. 
 
Jelen van: Szabó Mónika elnök, Bárkányi Péter elnök-helyettes, Baloghné Szabó Ilona képviselő 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 

• dr. Maksa Bence jogi ügyintéző a jegyző képviseletében 

• Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző 
 
Érdeklődő állampolgárok: 
- Czaga Zsuzsa 
 
 
Szabó Mónika elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagja közül 3 fő 
megjelent, a közmeghallgatás testületi ülése határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető 
Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Bárkányi Péter 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. 

 
 
Szabó Mónika elnök: A közmeghallgatás összehívásával, megtartásával jogszabályi 
kötelezettségüknek tesznek eleget, amely előírja a nemzetiségi önkormányzatok részére is évi egy 
közmeghallgatás tartását. 2022. január óta nagyon sok minden történt az önkormányzat életében. 
Megkérdezi a jelenlévőket, kívánják-e ennek ismertetését. Megállapítja, hogy nem. Megkérdezi a 
jelenlévő Czaga Zsuzsát, hogy van-e bármilyen hozzáfűznivalója munkásságukhoz, terveikhez, 
esetleg kérdése. 
 
Czaga Zsuzsa: Szeretné elégedettségét kifejezni a nemzetiségi önkormányzat működése kapcsán. 
Nagyszerű programokat szerveznek és szerveztek, melyek során maximális mértékben odafigyeltek 
arra, hogy azok a lengyel kultúrára, a lengyel nyelvre és a lengyel történelemre épüljenek. Terjesztik 
a lengyel kultúrát egyre szélesebb körben. Törekednek arra, hogy akik a rendezvényeiket látogatják, 
betekintést nyerhessenek az önkormányzat munkájába, valamint magába a lengyel nemzetiség 
kultúrájába. Tapasztalata, hogy a rendezvényekre nagyszámú az érdeklődő, és igen aktívan 
terjesztik a médiában is a lehetőségeket a lengyelség valamilyen fokú megismerésére.  
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Kérdése, hogy milyen tervei vannak az önkormányzatnak, mert érdekelné, hogy a jövőben mire 
számíthatnak.  
 
Szabó Mónika elnök: Természetesen. Az év további részét érintően ismerteti, miszerint 
szeptember 29-én lesz egy kiállításuk az UNESCO örökségekkel kapcsolatban. Előtte azonban 
megint lesz az Európai nemzetek, nyelvek napja, amin részt vesznek. Októberben lesz a II. János 
Pál pápa szobornál koszorúzás, novemberben tervezik megünnepelni a Függetlenség napját. Ez 
utóbbi kapcsán már lebeszélte Flach Antal tanár úrral, miszerint kisebb koncerttel készülnek majd 
a diákok. Novemberben szervezik meg először az Andrzejki napot, melynek a patronálását Ilona 
képviselőtársuk vette a kezébe. Szintén novemberben szeretnék megszervezni a Lengyel Filmhetet, 
ez majd nagyban függ az aktuális egészségügyi és egyéb helyzettől. Év végére, decemberre marad 
a Lengyel karácsony programjuk. 
 
Baloghné Szabó Ilona: Szerinte arról is szót ejthetnének, hogy a honlap milyen készültségi 
fázisban van.  
 
Szabó Mónika elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy tavaly pályáztak a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-nél honlap készítése kapcsán. A jó hír az, hogy már finisben vannak.  
 
Bárkányi Péter: A honlap már készen is van, már csak a finomítások zajlanak, és ezért nincs még 
beélesítve. Már látták, nagyon jó lesz, csak az utómunkák zajlanak.  
 
Baloghné Szabó Ilona: Elmondja, hogy a lengyel népviseleti ruhák beszerzése folyamatban van, 
tehát még ez éven meglesznek.  
 
Szabó Mónika elnök: Reményei szerint a novemberi Függetlenség napjára valóban meglesznek, 
és már abban tudnak felvonulni.  
A karácsonnyal kapcsolatban elmondja, az még képlékeny, de úgy szeretné, ha ismét 
összefognának akár Varga Andrea alpolgármester asszonnyal, és kimennének Diósgyőrbe.  
Terveik szerint idén még utat szeretnének megvalósítani. Az egyik helyszín Bialka Tatrzanska, a 
másik Limanowa. Ezek majd függnek attól is, hogy hány főt hívnak meg, illetve önkormányzatuk 
ehhez mennyit tud hozzátenni, valamint az anyagiaktól is.  
A jövőre nézve elmondja, kihasználnak minden pályázati lehetőséget, amit csak lehet. A korábbi, 
illetve már hagyományos programjaikat szeretnék a jövőben is megtartani, illetve még ezek mellé 
újakat is szervezni. Amennyiben az Országos Lengyel Önkormányzat jövőre is megtartja nyári 
programját, azon is részt szeretnének venni, nagyon ötleteik is vannak hozzá. Természetesen 
meglátják, hogy mit hoz a jövő, és mit tudnak majd megvalósítani, sok minden függ az anyagiaktól 
is.  
 
Czaga Zsuzsa: Nagyon jónak tartja, hogy az önkormányzat együttműködik a különböző nyelvi 
klubokkal, valamint a zeneiskolát is egyre többször bevonják a műsorokba, mert véleménye szerint 
nagyon színvonalassá teszik azokat.  
 
Szabó Mónika elnök: Tervei között szerepel, hogy még bevonja a Miskolcon működő Szimfónia 
Alapítványt pluszba. Ők hátrányos helyzetű gyerekeknek tanítanak zenét, illetve hangszereken 
tanítják őket játszani. Már felvette velük a kapcsolatot, és nagyon lelkesek az irányban, hogy például 
karácsonyra szívesen megtanulnak a gyerekek egy-egy lengyel karácsonyi dalt, melyet előadhatnak.  
Elmondja, az önkormányzatnak vannak nagy tervei, de természetesen nem akarnak átesni a ló 
túloldalára.  
 
Baloghné Szabó Ilona: Az is szép eredmény lesz, ha ezeket a felsoroltakat sikerül 
megvalósítaniuk.  
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Szabó Mónika elnök: Egyetértését fejezi ki. 
Bejelenti, hogy a mai napra meghirdetett közmeghallgatásra több érdeklődő nem érkezett. 
Megállapítja, hogy a jelenlévőknek nincs több kérdése, észrevétel. Megköszöni az aktív jelentétet. 
A közmeghallgatást 15 óra 15 perckor bezárja. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Szabó Mónika Bárkányi Péter 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 Sipos Melinda dr. Maksa Bence 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


