Tisztelt Ruszin Testvérek!
Ismét komoly döntést hozhatunk ruszin közügyeink vonatkozásában, hiszen 2019. október
13‐án országos ruszin nemzetiségi választás lesz. Sajnos az Országos Ruszin Önkornányzat az
előző ciklus alatt a MROSZ (nomen est omen) szavazati többsége birtokában továbbra sem
tett semmilyen sorsdöntő, ruszin nyelvet, kultúrát és hagyományápolást segítő intézkedést,
a Rákóczi hagyományok méltó megemlékezéséről már nem is beszélve.
A RUKISÖSZ Egyesület által összeállított választási program azonban az országos listán
szereplő valós ruszin képviselők jövőbeli tevékenysége által garantálja a ruszin érdekek,
életközösségek és önkormányzatok közös céljainak megvalósítását, fejlődését és a ruszin
identitás büszke megélését a mindennapokban.
Felejtsük el a talmi, nem valós értékek farizeus közvetítőinek a megosztó, bomlasztó
„ruszinnak mímelt” dolgait, melyek még kritikát sem érdemelnek, helyette hirdessük a
hajdani nagy ruszin ébresztő, Alekszander Duhnovics szavaival az egyetemes ruszin
megújhodást.
Ruszin‐magyar ébresztő:
„Elég volt az álomból,
Fölötted az ébredésre hívó harang
most kondul.”

RUKISÖSZ Egyesület választási programja
1. Ruszin nyelv magyarországi akkreditációja és autentikus nyelvkönyv kiadása
2. Ruszin nyelvoktatás újraindításának kezdeményezése a Nyíregyházi Egyetemen
3. Kapcsolatfelvétel és közös ösztöndíj program az Eperjesi Egyetem Ruszinisztikai Intézetével
4. Diákcsere programok/közös nyári nyelvi táborok kezdeményezése a kárpátaljai, felvidéki és a
bács‐szerémi ruszinokkal
5. Ruszin nemzetiségi önkormányzatok belső pályázati támogatása az Országos Ruszin
Önkormányzat (ORÖ) éves költségvetéséből (max.. 500.000 Ft/év/program)
6. Ruszin nemzetiségi közösségek belső pályázati támogatása az ORÖ költségvetéséből (max.
200.000 Ft/év/program)
7. Pályázati Bizottság felállítása az Országos Ruszin Önkormányzaton belül –külső szakértők
bevonásával ‐ a ruszin önkormányzati és a ruszin civil szervezeti pályázatok elkészítésének
segítésére, lebonyolításához, ill. a beszámolók elkészítéséhez
8. Görög katolikus közösségi terek bővítése, fejlesztése, hitéleti programok közvetlen – ORÖ
általi támogatása
9. Egyenlő és megkülönböztetés mentes eljárás/bánásmód és támogatás a ruszin civil
szervezeteknek és ruszin nemzetiségi önkormányzatoknak
10. A „gens fidelissima et carissima” Rákóczi és kuruc hagyományainak ápolása, az ORÖ
együttműködése a Rákóczi Szövetséggel közös pályázatok és rendezvények kapcsán
11. A Ruszin Világtanács és az ORÖ együttműködése az ószláv nyelvű liturgia(részek) megidézése
és időszakos gyakorlata céljából
12. Magyarországi ruszinok megkülönböztetés mentes, hiteles, szabad sajtó és
médiaképviseletének a megvalósítása

A fenti program megvalósításához kérjük a Jó Isten áldását és a ruszin választópolgárok
egyetértő, megerősítő szavazatát 2019. október 13‐án.
RUKISÖSZ Egyesület vezetősége

Nagyságos Vezérlő Fejedelmünk emlékének adózva és a gens fidelissima
sorsközösségét sohasem felejtve, bízunk a ruszin választópolgárok lelkiismeretében,
józan ítélőképességében és végül, de nem utolsósorban támogató szavazatában,
hogy a létrejövő szavazati többség birtokában a közös ruszin programunkat
megvalósíthassuk:

„Iustam causam Deus nunca derelinquet.”

