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Uniunea Romanilor din Ungaria, in situatie
financiara foarte grava
Adunarea Generala a Uniunii Culturale a Romanilor din Ungaria s-a unit in
sedinta anuala in ziua de 2 aprilie, informeaza ziarul romanesc din Ungaria
„Foaia romaneasca”. Intrunirea a inceput cu un moment de reculegere in
amintirea regretatului Alexandru Szatmári, delegat al Uniunii, din Leta
Mare. Printre sarcinile membrilor Adunarii au fost: dezbaterea si aprobarea
darii de seama despre activitatea si gospodarirea din anul 2010, intocmirea
planului de munca pentru anul 2011 si aprobarea planului bugetar pentru anul
in curs.
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Deoarece la sedinta condusa de presedintele dr. Ioan Ciotea nu au participat delegati in numar
suficient (50%+1), decizii in fond nu s-au putut lua. Absenta majoritatii membrilor se poate
explica si prin faptul ca in acest an UCRU nu a putut plati cheltuielile de transport pentru membri,
insa exista si o serioasa problema a neglijentei. in ciuda acestui fapt, 22 de delegati au gasit
calea sa ia parte la dezbaterile Uniunii. Cu toate ca in anul 2010 au fost organizate cu succes un
sir de programe de inalta calitate si au fost sprijinite de catre Uniune initiative culturale ale
romanilor din Ungaria, din lipsa de fonduri, pentru anul 2011, nu se poate intocmi inca un plan
concret, iar aceasta va functiona si va organiza evenimente in functie de finantarea proiectelor

depuse in Ungaria si Romania. Presedintele Ciotea a multumit celor 25 contribuabili care au
acordat 1% din impozitul lor pentru Uniune, din care s-au adunat 177.045 de forinti, care vor fi
folositi conform deciziei Prezidiului UCRU.
Revista Uniunii Culturale, „Foaia romaneasca” implineste, in 2011, 60 de ani de la infiintare, insa
dupa cum a spus directoarea Eva Iova, membru al Prezidiului Uniunii, actualmente nu se stie din
ce fonduri si cum se va putea organiza o aniversare demna de trecutul si importanta
saptamanalului romanilor din Ungaria. Dr. Gheorghe Ruja a ridicat problema Fundatiei „Pentru
cultura romanilor din Ungaria”, care in acest moment nu functioneaza, iar delegatii au decis ca
UCRU sa infiinteze o noua fundatie pentru sprijinirea vietii culturale, in contul careia vor putea fi
transferati si banii Fundatiei „Pentru cultura romanilor din Ungaria”.
Desi toata activitatea Uniunii depinde de sursele financiare obtinute prin proiecte, delegatii au
cazut de comun acord ca trebuie depuse toate eforturile pentru pastrarea institutiilor noastre si
intarirea identitatii romanesti, atragand si implicand generatiile tinere.
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