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Miskolc Megyei Jogú Város 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.068-10/2022. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. november 

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

 
Jelen vannak: Szónoczki Mária elnök, Thomázy Zsolt elnök-helyettes, Gajdos Attila tag  
 
Távol maradt: Szónoczki János Mihályné 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, dr. Juhász Tamara és 
dr. Bíró Dániel jogi ügyintézők 
 

 
Szónoczki Mária elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselőjéből 3 
fő megjelent, így a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos 
Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Thomázy Zsolt 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 nemzetiségi önkormányzatok részére törvény írja elő, hogy évente egy 
alkalommal közmeghallgatást kell tartani. Ezen alkalomból ismerteti önkormányzatuk 2022. évi 
működését. 2022. évet nagy izgalommal, bár kicsit félve is várták, mit hoz majd a két pandémiás évet 
követően. Sajnos ez az év sem a megszokott módon alakult világviszonylatban sem, mely rányomja 
bélyegét mindennapjaikra, melyet éreznek a gyakorlatban, tapasztalnak hétköznapjaikban, így még 
nehezebb feladat hárul a nemzetiségekre, nemzetiségi vezetőkre. Közösségükre a pandémia is 
rányomta a bélyegét, de a kialakult háborús helyzet sem segíti az újraindulást. A helyzethez 
alkalmazkodva állították össze éves programjukat, igyekezve figyelembe venni a közösség igényeit.  
A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége civilszervezetük és az Országos Ruszin 
Önkormányzat által szervezett 3 nagy ünnepen vettek részt: Sárospatakon megrendezésre került 
Nagyságos Fejedelemről emlékeztek meg, barátaikkal, ismerőseikkel találkozhattak. Május hónapban, 
Edelényben ünnepeltek, megemlékezve a beregszászi zászlóbontásról a szabadságharc mellett. A 
sajópálfalai Ruszin Búcsú már országhatáron túl is ismert, elismert rendezvény, amire nagy 
lelkesedéssel készülnek. Mindegyik útjukra autóbuszt indítottak, ezzel is erősítve az 
egyházközösséghez tartozást.  
2022. évben 3 forrásból kaptak támogatást, mely a működési, feladatalapú és pályázati 
támogatásokból áll. Zarándokutakat, tanulmányutakat szerveztek 1, 2, 3, illetve 4 naposakat. Így 
jutottak el Egerbe, Debrecenbe kétszer is különböző programokkal, Szentkútra, Szegedre, 
Máriapócsra az Illés napi búcsúra, Balassagyarmatra. Ezen alkalmak mind közösségükhöz tartozást 
erősítik és mélyítik, az újonnan csatlakozóknak pedig bátorítást ad közösségükhöz való tartozásban.  
Programjaik közül a miskolci ruszin napot emeli ki, mely lassan hagyománnyá válik közösségük 
életében. A Szent Cirill és Metód emlékezetét a szláv írásbeliség ünnepét, ahol, az immáron 20 éve 
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működő világhírű Szent Efrém kórus hangáhítatán tudnak elcsendesedni, kicsit megállni a nyári 
forgatagban.  
Képviselték közösségüket Tolcsván, Pécset, Múcsonyban, Szikszón, Sajópálfalán, Tiszaújvárosban, 
Baskón, Gadnán, Budapesten a Stefánia palotában és a Parlamentben megrendezésre került Ruszin 
Konferencián. 
2022-ben sem maradtak el a táborok, melyben közösségükhöz tartozó gyermekeket, fiatalokat 
táboroztattak. Az idén erre három alkalommal is volt lehetőség Komlóskán, Hajdúböszörményben 
és Sárospatakon. Mindhárom alkalommal igyekeztek nekik sok színes programmal, élménnyel 
gazdagítani a nyarat, mindamellett, hogy jól érezték magukat, kivették részüket a ruszin nyelv 
tanulásából is. 
2022-ben az országgyűlési választásokkal együtt újfent nemzetiségi szószóló választásra is sor került. 
Giricz Vera asszony lett ismét a Parlamentben a ruszinok nemzetiségi szószólója, akinek sok sikert 
kívánnak a munkájához. És itt szeretnék tolmácsolni köszönetét azoknak, akik támogatták 
szavazatukkal. 
2022. október 1-jével 11 év után népszámlálást hirdettek meg Magyarországon, ahol a sok kérdés 
között nemzetiségi és vallási hovatartozásukról is számot adhattak. Bíznak benne, hogy a nem 
kötelező kérdésekre is felelősségteljesen válaszoltak, ezzel segítve az elkövetkezendőkben 
munkájukat. Megköszönik mindenkinek a támogatását, aki szívügyének érzi közösségüket. Elmondja, 
hogy körülbelül egy év múlva már pontos eredményeket fognak látni.  
Az Országos Ruszin Önkormányzat megtisztelte városukat április végén, hogy közmeghallgatását és 
soron következő ülését itt Miskolcon tartotta meg.  
A görögkatolikus egyházzal való kapcsolatuk élő, közösségük tagjai a különböző településeken, 
településrészeken működő parókiákon vallják meg hitüket, görögkatolikus valláshoz tartozásukat, 
egyben ruszin gyökereiket. Ennek egy maradandó tárgyi emléke a Miskolc-Szirmán, Miskolc-
Tapolcán megépült ikonfülke.  
Közösségünk élni akarását mutatja a ruszin nyelvtanfolyam, amely egy évvel ezelőtt indult, és a 
karácsonyváró rendezvényen bemutatkozott már, mint énekkar. A csoporttagok lelkesedését 
figyelembe véve már úgy haladtak, hogy a tanultakat be tudják mutatni. Köszönetet mond 
Duliskovich Viktornak a ruszin nyelv területén a szakmai segítségért, és Váraljai Réka tanárnőnek 
pedig az énekoktatásért. 
Igyekezett összefoglalni az ebben az évben végzett munkájukat, megköszöni minden kedves 
honfitársuknak az ez évi együttműködést, várja a szíves kérdéseket és hozzászólásokat, közösségüket 
építő javaslataikat. Bízik benne, 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 14 perckor bezárja. 

 
K. m. f. 

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

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


