Tisztelt Ruszin identitású honfitársaink!
A 2011-es év nagy vízválasztót jelent magyarországi ruszin közösségeink számára, hiszen
2011. január 9-én kiderül, hogy végre sikerül-e egy országosan egységes, kiegyensúlyozott és
mindenki számára meggyőző területi és országos kisebbségi eredményeket produkálnunk.
Az 5 éve létrehozott és alulról építkező civil kezdeményezésünk (RUKISÖSZ) azt a célt tűzte
ki maga elé már a megalakulásakor, hogy a minél szélesebb körű, minél átfogóbb,
magyarországi ruszin érdekeken alapuló kisebbségi összefogást megvalósítsuk és
gyümölcsözően használjuk a ruszin közösségeink építésére.
Mi nem akartunk akkor sem és most sem megosztottságot, mindig a ruszin egység és a közös
fejlődés útját jártuk. Már a névválasztásunk is ennek ékes bizonyítéka, mert valljuk és tudjuk,
hogy Ruszin Kisebbségi Összefogás (RUKISÖSZ) nélkül nem lehet komoly és átütő sikereket
elérni. A kicsinyes, parciális érdekek hangsúlyozása és az üres ígérgetések, látjuk, hogy hova
vezettek:
Az elmúlt 8 évben az ORKÖ tehetetlen vezetése – mely véleményeinket, tanácsainkat rendre
elutasította - nem tudta megvalósítania a ruszin nyelv kodifikációját Magyarországon. Holott
minden ruszin identitású ember határon innen és túlról is tudja, hogy ez egy kardinális kérdés.
E nélkül semmilyen megalapozott és hosszabb távon is sikeres ruszin nyelvoktatás nem
végezhető. Adalékként és kritikaként csupán annyit lehet ehhez még hozzáfűzni, hogy ez a
kodifikációs folyamat nemrég Szlovákiában már lezajlott, Szerbiában pedig már régóta
elfogadott, kodifikált nyelv a ruszin. Ezen nemes feladat végrehajtása az újonnan
megválasztott ORKÖ vezetésére vár, melyben remélhetőleg a RUKISÖSZ megválasztott
ruszin képviselői a meggyőző többséget fogják elfoglalni. Ehhez pedig a választók bizalma,
azaz szavazata szükséges.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a RUKISÖSZ kisebbségi képviselői országosan a legtöbb
megyében és a fővárosban is eredményesen szerepeltek. 9 megyében és a fővárosban
alakulhattak a RUKISÖSZ által delegált képviselőkből ruszin kisebbségi önkormányzatok.
Ebből a szempontból civil szervezetünk a legjobban szerepelt, hiszen ennyi megyében
egyetlen másik ruszin szervezetnek sem sikerült önkormányzatokat felállítani, tehát a megyék
szempontjából az országos lefedettségünk a legjobb. Ezúton gratulálunk valamennyi
megválasztott ruszin kisebbségi képviselőnek és kívánunk ruszin közösség építő
munkájukhoz erőt, egészséget és kitartást.
A RUKISÖSZ után a MROSZ nevű ruszin kisebbségi szervezetnek sikerült 5 megyében
kisebbségi önkormányzatokat felállítania, de a fővárosban egyetlen egy kerületben sem
indítottak jelölteket.
B-A-Z megyében ugyan tömegesen állított fel ruszin önkormányzatokat a MROSZ, de ezek
egy része még újonnan alakult, kellő tapasztalatokkal nem rendelkezik. A MROSZ vezetése
szintén újonnan választott (2009. szeptember), ezért a régóta vajúdó országos ruszin
problémákat és azok megoldását sem ismerheti annyira, hogy azokra meggyőző és kielégítő
megoldást találhasson. Jó úton halad, de még tanulnia kell a RUKISÖSZ "régi motorosaitól",
hogy a ruszin összefogás tevékeny és aktív résztvevője lehessen.
A HORUE-RUKE választási közös kisebbségi ruszin listák egyértelműen Budapest
centrikusságot mutatnak. A fővárosban 12 kerületben delegáltak ruszin képviselőket a
kisebbségi önkormányzatokba, míg vidéken csak 3 megyében alakulhattak képviselőikből
önkormányzatok.
A fentiekből látható, hogy egy vidék centrikus és egy főváros centrikus egyesület mellett
legjobban a RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület tudja képviselni az egyetemes ruszin
érdekeket, hiszen a legtöbb megyében és a fővárosban is ott vannak a delegáltjai. A legtöbb
listát is a RUKISÖSZ tudta állítani a januári választásokra, amelyhez választási szövetségre
sem volt szüksége, hiszen lefedettsége országos:

3 terület lista:
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye
- Pest megye
- Főváros
Országos lista (önálló)
A kisebbségi összefogást a szervezetünk komolyan gondolja, ezért amennyiben a titkos
szavazatok jóvoltából többségi részarányt tudunk elérni a listáinkkal az országos és területi
választásokon az alábbi tényleges, kézzelfogható bizonyítékát adjuk ruszin kisebbségi
összefogási szándékunknak:
Valamennyi ruszin kisebbségi önkormányzat közvetlen támogatást kap az ORKÖ éves
költségvetéséből - függetlenül attól, hogy melyik civil szervezet (RUKISÖSZ, MROSZ,
HORUE, RUKE) delegálta a képviselőket. A támogatás évente egyszer (4 éves ciklus:
összesen 4x) értendő, ruszin programokra és a támogatás összege hozzávetőlegesen 150- 160
ezer forint önkormányzatonként.
Boldog Új Évet és sikerekben gazdag kisebbségi munkát kíván valamennyi ruszin identitású
testvérünknek a RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület.
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