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Editorial
Colectivul redacţional

15 ani de parteneriat

C u câteva săptămâni în urmă s-au împlinit 15 ani de la 
semnarea „Declaraţiei privind cooperarea şi parteneri-
atul strategic româno-ungar pentru Europa secolului 
XXI”. Obiectivul fundamental al Declaraţiei, anume 

„dezvoltarea calitativă a cooperării, în conformitate cu cerinţele 
secolului XXI”, a fost elementul centralizator al tuturor demersu-
rilor noastre comune, menite să ne ajute să răspundem adecvat, 
împreună, provocărilor contextului european şi internaţional din 
ultimul deceniu.

„Declaraţia privind cooperarea şi parteneriatul strategic ro-
mâno-ungar pentru Europa secolului XXI” a fost semnată la 
Budapesta, la 29 noiembrie 2002.

În baza acestui document, cele două guverne s-au angajat să 
dezvolte relaţiile bilaterale româno-ungare şi să coopereze la nivel 
multilateral, pentru promovarea intereselor naţionale. Declaraţia 
menţionează mai multe domenii de cooperare: politică externă, 
domeniul militar, domeniul economic, transporturi, energie, 
comunicaţii, dezvoltare regională, mediu, promovarea bunăstării 
persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale.

Istoria comună, inclusiv după 1990, nu a fost lipsită de încer-
cări. Acestea nu ne-au îndepărtat, ci – depăşindu-le – ne-au adus 
mai aproape, ne-au determinat să înţelegem că dialogul sincer 
şi deschiderea reală sunt unicele mijloace pentru asigurarea 
stabilităţii şi bunăstării celor două popoare vecine. Am parcurs 
după 1990, împreună, multe momente importante, emblematice, 
ale reconcilierii româno-ungare şi ale construcţiei unei relaţii 
moderne, îndreptate spre un viitor comun: semnarea Tratatului 
de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate din 1996, depăşirea 
prin înţelegere consensuală a problematicii legii Statutului; şi nu 
în ultimul rând semnarea, în anul 2002, de către premierii celor 
două state, a Declaraţiei Comune privind parteneriatul strategic 
româno-ungar pentru Europa secolului XXI.

Parteneriatul Strategic dintre România şi Ungaria reprezintă 
dezvoltarea naturală a relaţiei de bună vecinătate şi de cooperare 
între cele două state. Parteneriatul Strategic a contribuit atât la 
dezvoltarea relaţiilor în plan bilateral, cât şi la valorificarea apar-
tenenţei comune a celor două state la structurile europene şi euro-
atlantice şi la comunitatea de valori pe care acestea le reprezintă.

Ungaria este primul stat cu care România a creat mecanismul 
şedinţelor comune de guvern, un instrument util care a contri-
buit la aprofundarea cooperării sectoriale în toate domeniile 
de interes comun. În cadrul celor patru şedinţe comune ale 
guvernelor român şi ungar, desfăşurate până în prezent, au fost 
lansate numeroase proiecte în domenii precum: infrastructură, 
transporturi, comunicaţii, agricultură, energie, cultură, educaţie, 
afaceri interne etc.

Proiectele iniţiate şi derulate prin intermediul Programelor de 
Cooperare Transfrontalieră au conferit relaţiilor noastre un dina-
mism aparte, cu efect benefic asupra întregii regiuni. În vederea 
stimulării relaţiilor economice dintre cele două ţări a fost creată 
Comisia Mixtă Interguvernamentală de cooperare economică, cu 
scopul de a valorifica întregul potenţial reprezentat de acest palier.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, cele două state par-
ticipă activ la procesul construcţiei europene prin promovarea 
unei viziuni novatoare, care să reflecte perspectiva politică a 
noilor state membre. Apartenenţa la UE a reliefat, o dată în plus, 
necesitatea unei cât mai strânse coordonări pentru impunerea pe 
agenda UE a problemelor specifice cu care se confruntă ţările din 
regiune. Astfel, România a sprijinit obiectivele stabilite de Ungaria 
în perioada exercitării Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii 
Europene, în primul semestru al anului 2011, considerat anul Eu-
ropei Centrale şi de Est. Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi 
Strategia-cadru a UE pentru incluziunea rromă reprezintă doar 
două dintre proiectele adoptate în această perioadă, cu un impact 
semnificativ asupra întregii regiuni.

(Continuare în pag. 6)
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Ministerul Resurselor Umane, la sfârșitul anului trecut, 
a organizat o licitație deschisă pentru accesare de 
proiecte de naționalitate pentru anul 2018. Au fost patru 
categorii de finanțare: pentru realizarea taberelor etnice, 
folclorice, artistice, tradiționale și de lectură într-un mediu 
lingvistic autentic; pentru instruirea cadrelor didactice de 
naționalitate; pentru finanțarea inițiativelor culturale de 
naționalitate; pentru sprijinul bugetar al asociațiilor civile. 
Nu de curând rezultatele licitațiilor au fost făcute public. În 
numărul viitor vom prezenta lista completă a instituțiilor 
și organizațiilor românești, proiectul și suma câștigată.
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Conferință 
economică de 
relații externe 
și parteneriat 
maghiaro-
român

Secţia Maghiaro-Română a 
Camerei de Comerţ şi Indus-
trie Ungară, Casa Comercială 
Naţională Ungară împreună cu 
Camera de Comerţ şi Industrie 
a Judeţului Bichiş organizează 
anual o conferinţă economică 
de relaţii externe şi parteneriat 
maghiaro-român. Anul acesta 
evenimentul a avut loc joi, 25 
ianuarie, începând cu ora 10, la 
Sala Festivă a Hotelului Fiume 
din Bichişciaba.

Programul a fost încărcat, cu 
prelegeri şi interpelări care au 
adus în prim plan oportunită-
ţile bilaterale dintre cele două 
state, strategiile de accesare de 
proiecte transfrontaliere, pre-
stări servicii, de consultanţă, 
dar s-a făcut şi o prezentare 
a situaţiei economice până în 
prezent.

Moderatorul conferinţei a 
fost domnul Teodor Orosz, pre-
şedintele Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Judeţului Bichiş, 
respectiv Secţiei Maghiaro-
Române a Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Ungariei, care 
a întâmpinat auditoriul cu o 
prezentare despre sarcinile 
instituţiei pe care o reprezintă, 
scopul acesteia – de interme-
diere a legăturilor comerciale 
externe ale întreprinderilor 
mici şi mijlocii în vederea posi-
bilităţilor de export, sprijinirea 
cooperării economice, respec-
tiv înştiinţarea şi informarea 
despre situaţia şi tendinţele de 
dezvoltare a pieţei românești. 
Tot domnul preşedinte spunea 
că aceste conferinţe alături de  
forumuri, târguri şi expoziţii 
sunt oportunităţi de întărire şi 
dezvoltare a economiei, a legă-

turilor dintre cele două state. 
La anul, Camera de Comerţ şi 
Industrie a Judeţului Bichiş va 
împlini 20 de ani de existenţă.

În deschidere au rostit cu-
vântări: domnul Dunai Péter, 
secretar general al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a Ungariei 
care a vorbit despre strategia 
relaţiilor economice externe a 
Ungariei şi despre dezvoltarea 
acordurilor de colaborare cu 
Uniunea Europeană, dar şi 
despre realizarea unei reţele de 
parteneri de afaceri; Excelența 
Sa, Marius Lazurca, ambasa-
dorul României la Budapesta, 
a subliniat importanţa organi-
zării evenimentelor comune, 
după care a prezentat lucrurile 
cele mai importante din punct 
de vedere al Ambasadei. 

În momentul de faţă dialogul 
politic dintre România şi Un-
garia se află la un nivel foarte 
bun. Doar în anul 2017, cei doi 
miniştri de Externe s-au întâl-
nit de cinci ori şi de fiecare dată 
tema cooperării a fost evocată. 
Excelenţa Sa afirma că investi-
ţiile sunt un succes şi un stimu-
lent pentru dinamizarea rapor-
turilor bilaterale. Din statistici 
reiese că, volumul comerţului 
bilateral în perioada de criză 
economică din 2008–2009 nu a 
fost afectat, din contră, acesta a 
crescut, ca în 2016 să se înregis-
treze un record al schimburilor 
de 8 miliarde de euro. Se speră 
ca în anul 2017 acest record să 
fie depăşit. România este a doua 
destinaţie pentru exportul 
mărfurilor produse în Ungaria 
iar aceasta, la rândul ei, este o 
destinaţie importantă pentru 
exportul mărfurilor româneşti, 

România ocupând locul patru 
pe piaţa ungară. Aceste cifre 
demonstrează că cele două eco-
nomii sunt interdependente, 
iar evoluţia lor depinde una de 
cealaltă. Dinamica economiei 
obligă la politici bilaterale la cel 
puțin acelaşi nivel. În momen-
tul de faţă relaţia economică bi-
laterală este dezechilibrată, ex-
portul Ungariei către România 
este mai ridicat decât viceversa, 
înregistrându-se astfel un de-
ficit important cu tendinţă de 
adâncire. Acest dezechilibru 
trebuie corectat şi se poate face 
cunoscând cauzele care l-au 
generat. Cultura operaţională 
în Ungaria este centrată pe 
export. Acest proces trebuie 
deprins şi în România focali-
zându-se asupra expansiunii 
economice în afara ţării.

Volumul investiţiilor reci-
proce şi în oglindă este sem-
nificativ, cu o asimetrie care 
favorizează Ungaria. Compa-
niile maghiare care au investit 
cu succes în România sunt OTP 
Bank, MOL (cu o gamă diversi-
ficată de produse, dar şi de con-
struirea unui terminal portuar 
la Giurgiu sau extragerea de 
hidrocarburi din România). De 
asemenea, companii de succes 
românești care au pătruns pe 
piaţa maghiară sunt: DIGI (în 
telefonie), compania de logis-
tică care asigură transportul 
pe Dunăre TTS Grup, eMag, 
comercializarea cu amănuntul 
online. Produsele româneşti 
sunt bine primite în Ungaria, 

exemple fiind autoturismul 
Dacia, produsele lactate sau 
poşetele din piele. Proiectele 
transfrontaliere RO-HU 2014–
2020 reprezintă o ocazie de 
dezvoltare a comerţului, con-
tractelor bilaterale, investiţiilor 
şi acţiunilor antreprenoriale 
dintre cele două state. Accesa-
rea de proiecte reclamă un cli-
mat de încredere reciprocă cu 
un efect benefic şi care crează 
o cultură a gândirii pe termen 
lung a activităţii antreprenori-
ale. Fondurile europene care se 
acordă pe bază concurenţială 
sunt un beneficiu indirect, iar 
mobilitatea forţei de muncă 
devine un beneficiu direct.

Ambasada stă la dispoziție 
cu servicii de consultanţă, de 
orientare pe piaţă, de orientare 
legislativă. La Budapesta există 
şi un Club de afaceri bilaterale,  
Rocher, un început de cameră 
bilaterală.

Au mai susţinut prelegeri:
– Diósi László, directorul 

general OTP Bank în România, 
prezentând situaţia şi perspec-
tivele economice ale României 
în anul 2018; 

– Gheorghe Seculici, preşe-
dintele Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Judeţului Arad, 
care a vorbit despre posibilităţi 
le de colaborare a camerelor 
româno-maghiare,

– Bogár Ferenc, consilierul 
Ambasadei Maghiare la Bu-
cureşti, a făcut o prezentare 
la situaţia macroeconomică a 
României;

– Monica Terean, şeful secre-

tariatului comun INTERREG 
V-A Ro-Hu BRECO Oradea, a 
prezentat posibilităţile privind 
participarea la proiectele trans-
frontaliere; 

– Skapinyecz Péter, direc-
torul Reţelei Europa Centrală 
a Casei Comerciale Naţionale 
Maghiare, a enumerat prestări-
le de serviciu oferite de această 
instituţie;

 – Takács Árpád, reprezen-
tantul Inspectoratului Princi-
pal al Finanţelor Publice Bihor, 
a adus la cunoştinţa celor pre-
zenţi schimburile intervenite 
privind sistemul de impozitare 
şi înfiinţări de firme în Româ-
nia.

În timpul prânzului partici-
panţii au purtat discuţii, con-
sultaţii, s-au pus bazele unor 
noi afaceri.

Invitaţi la eveniment au fost 
şi Traian Cresta, reprezentan-
tul românilor în Parlamentul 
de la Budapesta, Ioan Halász, 
consilierul cabinetului re-
prezentantului, Daniel Banu, 
consul general al României la 
Seghedin, Florin Trandafir Va-
siloni, consul general la Giula, 
Petru Tolnai, vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Bichiş, 
Teodor Juhász, preşedintele Au-
toguvernării de Naţionalitate 
Română a Oraşului Bichişciaba.

Pentru buna reuşită a eve-
nimentului o contribuţie im-
portantă a avut-o Ioan Rák, 
secretarul Secţiei Maghiaro-
Română a Camerei de Comerţ 
şi Industrie Maghiară.  

Delia



Cronica l Vineri, 2 februarie 2018 VIAŢA NOASTR Ă

Costumul și 
dansul popular 
românesc pe 
scena casei de 
cultură din 
Săcal

Sâmbătă, 25 ianuarie, la Să-
cal, Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română condusă de 
Eva Boncza Turi, a organizat 
o serată culturală românească. 
Manifestarea a reunit la Casa 
de Cultură un număr mare de 
spectatori, localnici dar şi din 
împrejurimi. Printre invitaţi 
i-am zărit şi pe Pálfi Tamás, 
primarul Săca lului,  Elena 
Szilágyi, preşedintele Autogu-
vernării Româneşti din Bedeu 
şi director al Şcolii de Naţio-
nalitate Română din Judeţul 
Bihor, Győri Zoltán, directorul 
adjunct al şcolii, Eszeni Antal, 
primarul Bedeului, preotul or-
todox Ionuţ Negreu, preotul re-
format Répási István, membrii 
autoguvernării româneşti din 
Cheresteş. Protagoniştii scenei 
au fost membrii Ansamblului 
Doina Bihorului, coordonaţi 
de instructorul Gheorghe Gros, 
care au prezentat mai mult de 
jumătate din repertoriul lor, 
un program de două ore, cu 
dansuri din zona Bihor, Banat 
şi Crişana.

În deschiderea evenimen-
tului preşedintele Eva Boncza 
Turi a dorit să evoce activitatea 
şi rezultatele tinerei Zsanett 
Hegedűs, cea care la f inele 
anului trecut s-a bucurat de 
obţinerea certificatului de in-
structor de dans. 

Zsanett este prima dansatoa-
re din Ungaria care a obţinut o 
astfel de calificare în România 
anilor de după revoluţie. A fost 
timp de doi ani elevă a Şcolii 

Populare de Artă din Timişoa-
rea, secţia instructor de dans. 

Zsanett este originară din 
Bedeu şi are 20 de ani. Copilă-
ria şi-a petrecut-o în satul natal, 
acolo unde a făcut cunoştinţă 
cu dansul şi cultura românilor 
din localitate. A urmat grădini-
ţa şi şcoala generală, după care 
s-a înscris la Liceul Bessenyei 
György din Berettyóújfalu, 
localitate unde s-a mutat în 
urmă cu şase ani. Acum 14 ani 
a început să desluşească tainele 
dansului popular românesc cu 
instructorul Gheorghe Gros. 
La început nu a fost atrasă de 
această activitate, dar modul de 
predare şi măiestria mentorului 
şi-au pus amprenta pe ceea ce 
va urma. Un impuls i-a dat şi 
participarea la taberele de dans 
popular organizate în Româ-
nia, dar şi prestaţiile scenice 
de la diferitele manifestări şi 
festivaluri la care a participat. 
Acum patru ani s-a înfiinţat 
Ansamblul de dansuri popu-
lare Doina Bihorului, ea fiind 
membru de bază. Numai anul 
trecut a participat împreună cu 
ansamblul la 39 de manifestări. 
Numeroasele repetiţii, specta-
cole, par obositoare din punct 
de vedere al spectatorului, însă 
dragostea cu care publicul îi în-
curaja în orice situaţie i-a făcut 
să înţeleagă că merită efortul.

Zsanett, încă de la şcoala 
generală ştia că dansul popu-
lar va face parte din viaţa ei. 
Au fost şi momente în care 
visul i se părea unul irealizabil, 

însă cu încurajări şi susţineri, 
speranţa că va deveni profesor 
de dans părea aproape. A fost 
susţinută de mai multe persoa-
ne cu dragoste pentru folclor şi 
cultura românească, cărora le 
este recunoscătoare. 

Instructorul Gheorghe Gros 
a văzut în talentul ei un urmaş 
al său. Nu a stat pe gânduri şi 
a înscris-o la Şcoala Populară 
de Arte din Timişoara, secţia 
instructor de dans. A fost ca 
un vis pentru tânăra Zsanett, 
un vis care începe să devină 
realitate. Cultura, mediul, co-
legii, profesorii a fost ceva nou 
şi pozitiv pentru ea. A învăţat 
din sârguinţa şi dragostea lor 
pentru dansul popular româ-
nesc. A fost ceva inedit pentru 
tânăra Zsanett, ceva care a 
făcut-o să fie şi ea „un pic ca ei”.  
Sârguinciozitatea de care a dat 
dovadă pe parcursul şcolii s-a 
reflectat şi în rezultatele de la 
absolvire, nota 10.

Cu modestie ne spune că 
mai are multe de învăţat şi ne 
asigură că va face totul pentru 

a persevera, pentru a profesa 
şi pentru a da mai departe 
generaţiilor următoare dansul 
popular românesc. Doreşte să 
le insufle elevilor ei dragostea 
pentru dans, pentru că dacă 
există dragoste vor apărea şi 
reuşitele. Ţelul ei este nu de 
a preda o coregrafie într-un 
mod profesional, ci de ai face 
pe elevii săi să se simtă atraşi 
de dans, să-l simtă. 

Îndrăgeşte cultura şi tradiţi-

ile din zona Crişurilor, pentru 
că e zona natală, dar preferă şi 
cultura şi folclorul bănăţean.

Serata culturală de la Săcal 
a fost completată cu muzică de 
petrecere, cină comună şi pre-
mii frumoase la biletele de tom-
bolă care s-au tras spre miezul 
nopţii. O seară reuşită, o seară 
culturală românească, o seară 
la care românii s-au întâlnit, au 
discutat, s-au simţit bine!

Delia

Zsanett Hegedűs şi mentorul ei, Gheorghe Gros
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În a doua decadă a lunii ia-
nuarie, potrivit tradiţiei îm-
pământenite, se organizează 
întâlniri ecumenice care au 
rolul de apropiere, cunoaştere şi 
de cinstire între toate cultele re-
ligioase din localitatea Apateu.

Astfel, s-au adunat în sala de 
rugăciuni a cultului reformat 
creştinii reformaţi, ortodocşi, 

Slujbă 
ecumenică, la 
Apateu

baptişti, participând împreună 
la slujbă. Kurucz Tímea, preotul 
reformat, gazda evenimentului, 
a deschis programul dedicat 
întâlnirii ecumenice transmi-
ţând cele mai bune gânduri 
credincioşilor.

Mai întâi a luat cuvântul pre-
otul dr. Origen Sabău, acesta 
susţinându-şi discursul în am-

bele limbi, maghiară și română. 
Şi pentru că foarte mulţi dintre 
locuitorii satului nu cunosc 
limba română, cele spuse de 
către preotul ortodox au fost 
traduse de dr. Szabó Mihály – 
tânărul medic din localitate – 
care a urmat studiile superioare 
la Oradea.

Indiferent de care confe-
siune aparţinem, cu toţii ne 
rugăm aceluiaşi Dumnezeu 
– a menţionat preotul. Chiar 
dacă nimeni nu L-a văzut pe 
Dumnezeu, El trăieşte în ini-
mile tuturor, credem în El. Nu 

înfăţişarea Lui este importantă 
ci faptul că ne dă speranţă, ajută 
suf letele obosite. Omenirea 
simte că nu este singură. Fieca-
re este important pentru Dom-
nul, ca diferitele confesiuni să 
lupte împreună pentru o viaţă, 
societate care să preţuiască 
demnitatea umană.

În localitatea Apateu convie-
ţuiesc reformaţii, ortodocşii şi 
baptiştii, ceea ce duce la o înţe-
legere şi întrajutorare benefică 
pentru toată lumea.

În această săptămână au 
slujit şi Veres Imre, pastorul 

baptist din Bichiş, B. Csákné 
Kovács Kinga, preot reformat 
din Váncsod precum şi Molnár 
Norbert, preot ajutător din 
Cheresteş.

După slujbele oficiate în 
această săptămână ecumenică, 
gazda evenimentului a trans-
mis din inimă celor prezenţi, 
respectul, dragostea şi priete-
nia, acesta fiind mesajul biblic 
către care suntem chemaţi să-l 
urmăm, pentru ca viaţa aceasta 
să fie mai plină de dragoste, 
pace şi apropiere între fraţi.

J. Vmirjáncki

Ziua Unirii Principatelor Ro-
mâne, sau Unirea Mică (24 ianu-
arie 2018) a fost sărbătorită și de 
românii din Ungaria.

Cu acest prilej, la fel ca și în 
celelalte Catedrale și biserici din 
Patriarhia Română, Preasfințitul 
Părinte Siluan a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească și slujba 
de „Te Deum” în Paraclisul Epi-
scopal cu hramul „Sfinții Trei 

Maslu și slujiri 
de Ziua Unirii 
Principatelor 
Române

Ierarhi” de la Centrul Eparhial 
din Giula, în cadrul căreia au 
fost făcute rugăciuni de pome-
nire pentru domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza, Mitropoliții 
Nifon și Sofronie și făuritorii 
Unirii Principatelor Române și 
rugăciuni de mulțumire aduse 
lui Dumnezeu pentru purtarea 
Sa de grijă și ajutorul dat în re-
alizarea acestui mare deziderat 

al Poporului Român: Unirea sa 
într-o singură Țară, Româneas-
că și Creștinească. La slujbă au 
luat parte și alți credincioși din 
Giula și viețuitorii de la Centrul 
Eparhial.

În aceeași zi, Ierarhul, împre-
ună cu părintele arhimandrit 
Calinic Covaci, consilierul ad-
ministrativ-bisericesc al Epi-
scopiei și paroh la Otlaca Pustă, 
părintele Visarion Tuderici, se-
cretar eparhial, părintele Aurel 
Becan, protopop de Seghedin și 
arhidiaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala din Giula, au 
săvârșit Taina Sfântului Maslu 
în biserica din Otlaca Pustă, 
pentru credincioșii acestei pa-
rohii, dintre care mulți sunt 
oameni în vârstă și cu diferite 
probleme de sănătate. 

La slujbă au luat parte și ro-

mâni din Giula. Aceștia a fost 
unși, pe rând, de 7 ori, cu unt-
delemn sfințit, spre tămădui-
re și vindecare de neputințele 
sufletești și trupești, iar la fi-
nal Ierarhul i-a îndemnat să 
sporească rugăciunea și să se 
întărească în credință, care 
prin puterea Mântuitorului 
Hristos poate și astăzi să vin-
dece boli declarate fără leac de 
medicina modernă și să aducă 
multă pace și liniște sufletească.

Astfel, prin Sfânta și Dumne-
zeiasca Liturghie și rugăciune 
de mulțumire, dar și prin fapte 
concrete, de milostenie sufle-
tească, adresate credincioșilor, 
au fost cinstiți așa cum se cuvine 
făuritorii Unirii Mici, de către 
românii din Giula și Otlaca 
Pustă.

BPEORU
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Cu puţin timp în urmă m-am 
întâlnit cu o veche cunoştinţă 
şi prieten, Vasile Mărcuţ, bă-
iatul cantorului de la Biserica 
Ortodoxă din Micherechi. 
Aşa cum se întâmplă, de cele 
mai multe ori când ne vedem 
vorbim despre una, despre alta, 
despre ce se mai întâmplă în 
viaţa cotidiană, ce mai este nou 
între românii din Ungaria, dar 
şi probleme de familie.

Aşa mi-a venit ideea unui in-
terviu   pentru   serialul Cronicii: 
„Foşti elevi al Liceului Nicolae 
Bălcescu”. Majoritatea absol-
venţilor despre care am scris au 
reuşit să termine o facultate şi 
să se realizeze în viaţă.

Întrebându-l pe Vasile dacă 
este de acord să ne dea un in-
terviu pentru ziarul „Cronica”, 
ne-a răspuns afirmativ, aşa că, 
întreaga discuţie am consem-
nat-o aici, să fie cunoscută şi 
apreciată…

Vasile Mărcuţ s-a născut în 
anul 1969, la 15 mai, în Giula. 

Vasile Mărcuț – 
un om care s-a 
realizat în viață

Părinţii săi, Vasile şi Maria 
Iszály, sunt din Micherechi, 
unde locuiesc şi în prezent, 
oameni credincioşi şi harnici, 
care au muncit din greu să-şi 
crească cei doi copii. Vasile şi 
sora lui,  Melinda, au primit o 
bună educaţie de la părinţii lor, 
care i-au învăţat să respecte şi 
să cinstească pe toată lumea. 
Educaţia şi ştiinţa de carte 
precum şi însuşirea limbii ma-
terne, româna, le-a dobândit 
urmând Şcoala Generală din 
localitatea natală. Dar şi fa-
milia a jucat un rol important, 
chiar primordial în formarea 
spirituală a celor doi fraţi.

– Ce poţi să ne relatezi din 
acea perioadă?

– Clasele I-IV le-am făcut 
cu domnul Gheorghe Dulău, 
care a fost şi învăţătorul tatălui 
meu, un om deosebit, pasionat 
de istoria şi obiceiurile locale, 
pasionat de arta fotografică, 
imortalizând multe momente 
importante din viaţa consăte-

nilor săi, ca re au rămas măr-
turie peste timp, documente 
importante în viaţa comuni-
tăţii. Cât priveşte gimnaziul, 
la Micherechi, am avut dascăl 
un om pe care l-am apreciat, 
domnul Kapornai Iosif, pro-
fesor de maghiară, care a trăit 
pentru oamenii din sat şi copiii 
de la şcoală.

– Sigur că, după termi-
narea şcolii generale „toate 
drumurile” au dus către Giu-
la, respectiv Liceul Nicolae 
Bălcescu.

– Asta e ste în firea lucru-
rilor, majoritatea celor care 
termină şcoala din Micherechi, 
urmează Liceul Bălcescu, ceea 
ce am făcut şi eu fiind „inter-
nist”, adică am locuit la Că-
minul Liceului în tot timpul 
şcolii. Sâmbăta şi duminica 
mergeam acasă, la părinţi. La 
liceu am avut-o dirigintă pe 
doamna Negruné, profesoară 
de limba română şi istorie, 
care a fost un om special, dar 
cea de care îmi aduc aminte 
cu plăcere şi mult drag, este 
doamna profesoară Iuliana Ju-
rău Rádné, de la care am învă-
ţat limba română şi am primit 
multe sfaturi folositoare pentru 
viaţă. Şi azi îmi aduc aminte 
cât de punctuală era la ore şi 
cum ne făcea să înţelegem de 
ce este important acest lucru. 

Cu regret, am terminat liceul 
în anul 1987 ,  după care am 
făcut stagiul militar iar întors 
acasă m-am angajat la vama 
Lőkösháza – Curtici, ca vameş, 
infrastructură feroviară.

– Când te-ai căsătorit?
– Sunt căsătorit din anul 

1994 septembrie, soţia mea Eli-
sabeta Haluska este româncă 
după mamă, din Chitighaz,  şi 
a urmat şi ea Liceul  „ Nicolae 
Bălcescu ” . Suntem împreună 
de 24 de ani şi avem o căsni-
cie frumoasă şi fericită. Fetiţa 
noastră ,  Mercedes, născută în 
anul 1995 este studentă acum 
la Budapesta, la Universitatea 
Catolică „Pázmány Péter”. Stu-
diază dreptul şi suntem foarte 
mândri de ea. Faptul că vorbesc 
bine limba română o datorez 
părinţilor şi profesorilor mei. 
Asta m-a ajutat foarte mult şi 
la locul de muncă, unde după 
un anumit timp am ajuns şef 
de tură, dar până aici a trebuit 
să urmez cursurile universitare 
a Facultăţii Juhász Gyula din 
Seghe din începând cu anul 
1999–2003, specialitatea limba 
română. Aşa am avut ocazia 
să întâlnesc şi aici oameni şi 
profesori care mi-au marcat 
anii studenţiei. Menţionez aici 
pe domnul profesor universitar 
dr. Gheorghe Petruşan, dr. Ana 
Hoţopan, dr. Mihaela Bucin, 

dr. Gheorghe Irimias. Tot aici, 
în timpul facultăţii, pe care 
am urmat-o la fără frecven-
ţă, am avut o relaţie specială 
cu domnul conferenţiar dr. 
Ştefan Gencărău din Oradea, 
sub îndrumarea căruia am 
finalizat lucrarea de licenţă cu 
titlul „Naşterea la românii din 
Micherechi”.

– Cu ce te ocupi în prezent?
– După ce am terminat mun-

ca la vamă, odată cu intrarea 
Ungariei în UE, am încercat să 
închiriez apartamentul pro-
prietate personală, turiştilor 
veniţi la băi. Acum am înfiinţat 
o firmă cu obiect de activitate 
comercializarea legumelor 
şi fructelor. Materia primă 
o aducem din Budapesta iar 
Giula este locul nostru de des-
făşurare a activităţii. Suntem 
mulţumiţi de ceea ce avem, 
numai sănătoşi să fim. Cât 
despre viitor, suntem optimişti 
şi sperăm ca lumea să trăiască 
în pace şi să aibă cele necesare 
zi de zi.

Pentru că timpul trece ire-
mediabil, i-am mulţumit res-
pectuos gazdelor mele pentru 
amabilitate şi prietenie, la des-
părţire promiţându-le că ne vor 
revedea pentru a comenta şi 
discuta alte evenimente, fapte 
şi întâmplări de la românii din 
Ungaria.                        Petru Puşcaş

Elevii claselor V–VIII ai Şco-
lii Generale „Nicolae Bălcescu” 
din Giula și cadrele lor didacti-
ce au fost marţi, 30 ianuarie, in-
vitaţi la o mămăliguţă cu lapte. 
Iniţiatoarele, profesoarele Ma-
ria Szucsigán, Beata Kondoros 
Szöllősiné şi Livia Stăvaru, au 
oferit-o într-un cadru adecvat 
tradiţiei româneşti, cu ocazia 
împlinii a o sută de ore de 
limba română. Nu a lipsit nici 
muzica românească. Iniţiativa 
s-a dovedit… „gustată”, elevii 
îmbulzindu-se la ceaunul cu 
mămăliguţă servită, după gust, 
cu zahăr sau fără. Tinerilor li 
s-au alăturat şi alte cadre di-
dactice, mămăliguţa atrăgând 
în sala de mese o mare parte a 
colectivului şcolii.

O inițiativă 
excelentă!

Tradiţiile strămoşeşti sunt 
comori ce nu trebuie uitate 
sau părăsite. Ne definesc, ne 
caracterizează, prin ele, noi, 
suntem aparte. Am putea spune 
că reflectă trecutul zbuciumat 
al părinţilor, bunicilor noştri 
care, cu siguranţă se mân-
dresc cu eforturile noastre de 
a păstra viu patrimoniul nostru 
imaterial.

Mămăliga, un preparat din 
mălai, este cunoscută şi în alte 
părţi ale lumii. De exemplu, 
în Italia se numeşte „polenta”, 
în Ungaria „puliszka”, Elveţia, 
Croaţia şi Austria „palenta, 
žganci, pura”, Serbia „palenta”, 
Bulgaria, Corsica „pulenta”, 
Argentina, Ucraina „culeşa”.

Mămăliga era considerată 

mâncarea ţăranilor, un înlocui-
tor de pâine, un aliment de bază 
în perioada muncilor câmpului, 
un preparat care se realiza cu 
uşurinţă, comparativ cu pâinea. 
În perioada modernă, obiect a 

numeroase cercetări, aceasta 
s-a dovedit a fi un aliment cu 
un aport bogat de vitamine, 
recomandată mai ales per-
soanelor suferinde de boli de 
plămâni, afecţiuni ale căilor 

respiratorii. Mămăliga româ-
nească a devenit disponibilă şi 
în restaurantele selecte, fiind 
foarte apreciată de gurmanzi 
şi de către turişti.

Corina
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Autoguvernarea de Naţionalitate 
Română din Aletea

organizează

BALUL TRADIŢIONAL 
ROMÂNESC CU MERINDE

care va avea loc în data de 10 februarie 2018, ora 19, 
la Casa de Cultură din Aletea

Vor susţine spectacol 
Păstrătorii de Tradiţii din Aletea. 

Muzica va fi asigurată de 
orchestra din Macea

Relaţii suplimentare la 
preşedintele Gheorghe Bágy

dans v muzică v tombolă

Şi anul acesta consiliul local 
din Apateu a derulat proiectul 
care vine în ajutorul localnici-
lor prin oferirea lemnelor de 
foc. Din suma primită pe bază 
de proiect, liderii localităţii au 
încheiat un contract cu propri-
etarii de păduri, cele mai bune 
condiţii fiind oferite de Garda 
Forestieră din Debreţin.

Cheltuielile de transport 
a lemnelor de foc au fost su-
portate de primăria localităţii, 
acestea ajungând să fie tăiate 
de către angajaţii sociali ai 
primăriei. Lemnele de foc sunt 

Lemne de foc… 
la Apateu

livrate la domiciliile celor care 
beneficiază de acest ajutor şi 
chiar stivuite în locul indicat 
de proprietari.

Di n fondu r i le  obţ i nute 
pentru lemnele de foc sunt 
sprijinite trei sute de fami-
lii din localitatea Apateu şi 
Körmösdpuszta.

Tarsoly Attila ,  primarul 
localităţii Apateu a declarat 
ziarului nostru că lemnele 
reprezintă un ajutor pentru fa-
milii, chiar dacă nu consistent, 
dar absolut necesar!

J. Vmirjáncki

Ministerul pentru Românii de Pretutin-
deni (MRP) lansează Ghidul Beneficiarului 
2018, în conformitate cu modificările aduse, 
la propunerea instituției, cadrului legislativ 
care reglementează modalitățile de sprijinire 
a românilor din afara granițelor, precum și 
luând în considerare sugestiile primite din 
partea mediului asociativ românesc.

Ghidul de finanțare 2018 introduce schim-
bări importante prin care MRP simplifică 
procesul de acordare a finanțărilor neram-
bursabile și amplifică gradul de accesibilitate 
la resursele financiare oferite de Guvernul Ro-
mâniei în beneficiul comunităților românești 
din afara granițelor.

Noutatea majoră a modificărilor legis-
lative o reprezintă introducerea acordării 
de granturi pentru proiectele și acțiunile 
derulate în vederea sprijinirii românilor din 
afara granițelor, cu avans de până la 100% și 
posibilitatea stabilirii de priorități tematice și 
geografice, astfel încât să fie dezvoltate politici 
publice adaptate la problemele specifice ale 
comunității.

Avansul pentru proiectele aprobate de 
comisia de evaluare a proiectelor a crescut 
până la 50% în anul 2018 față de 30%, cât era 
în anul 2017.

Noile proceduri includ consiliere perso-

Noul ghid de finanțare MRP
nalizată, vor reduce perioada de evaluare 
a proiectelor și prevăd forme de finanțare 
succesivă.

 Totodată, în vederea celebrării Cente-
narului Marii Uniri, MRP a creat un pilon 
de finanțare destinat în exclusivitate pro-
iectelor dedicate acestui istoric eveniment, 
intitulat „Centenarul 2018”.

Ghidul va fi corelat cu prevederile Legii 
nr. 299/2007 privind sprijinul românilor 
de pretutindeni, aflată în dezbatere parla-
mentară, care va face posibilă prezența de 
observatori externi, inclusiv cea a mem-
brilor comunităților românești, în cadrul 
comisiilor de evaluare a proiectelor depuse 
la MRP.

De asemenea, s-a introdus posibilitatea de 
a transmite documentația necesară online, 
cu semnătură electronică. Acest lucru va 
permite realizarea unor economii semni-
ficative din partea solicitanților, trimiterea 
facilă a documentelor, precum și realizarea 
mai rapidă a procedurii de decontare.

În spiritul consolidării relației de parte-
neriat, MRP anunță că sesiunea de finanțare 
este deschisă pe tot parcursul anului 2018 și 
invită românii de pe toate meridianele lumii 
să depună proiecte de finanțare la minister.

Descărcă Ghidul Beneficiarului 2018!

Asociaţia Românilor din Otlaca Pustă 
vă roagă să oferiţi 1% din impozit dumneavoastră asociaţiei

19062004-1-04 

(urmare din pag. 1)
Asigurarea unui climat de securitate, atât la 

nivel regional, cât şi internaţional, reprezintă 
o altă arie importantă de cooperare în cadrul 
Parteneriatului Strategic şi o prioritate a politicii 
noastre externe. În această perioadă, România 
şi Ungaria au devenit state membre ale Alian-
ţei Nord-Atlantice şi şi-au adus contribuţia în 
cadrul procesului de adaptare a capacităţilor şi 
structurilor NATO la noul context de securitate.

Cooperarea bilaterală şi în cadrul formate-
lor regionale, europene şi euro-atlantice este 
întregită de legăturile strânse între cele două 

Editorial – 15 ani de parteneriat
state determinate şi de prezenţa minorităţii 
române în Ungaria, respectiv a celei ungare din 
România. Cele două state rămân ferm angajate 
în păstrarea şi prezervarea identităţii etnice, 
lingvistice, religioase şi culturale a persoanelor 
care aparţin minorităţilor naţionale, de o ma-
nieră constructivă şi pragmatică. Contribuţia 
minorităţii maghiare din România la asigurarea 
stabilităţii şi dezvoltării societăţii româneşti, pe 
fundalul creării progresive în România a unui 
veritabil model european de gestionare a rapor-
turilor majoritate – minoritate, la standardele 
europene cele mai ridicate, este evidentă.
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Cariera cinematografică a lui Florin Piersic cuprinde peste 55 de filme de diverse genuri, 
de la cele istorice – „Mihai Viteazu”, „Neamul Şoimăreştilor”, „Columna”, „Pintea”, „Fraţii Jderi”, 
seria „Haiducii”, de acţiune – „Duelul”, „Explozia”, comedii – „Eu, tu şi Ovidiu” sau pentru copii 
„De-aş fi Harap Alb”. De departe, personajul cu care se identifică în cinematografia româ-
nească este cel al lui Mărgelatu, pe care l-a jucat în şase filme, începând cu „Drumul oaselor”.

Pentru Florin Piersic scena înseamnă viaţă, iar publicul îi dă puterea de a continua rolurile 
memorabile, printre care se numără Lennie din „Oameni şi şoareci”, Peer din „Peer Gynt”, 
Lev Nicolaevici Mîşkin din „Idiotul” sau Pierre din „Străini în noapte”.

În anul 2011, cel mai mare cinematograf din Cluj-Napoca a primit numele „Florin Piersic” 
ca recunoaştere a apartenenţei sale la urbea de pe Someş. La 82 de ani, spectatorii i se 
adresează cu apelativul „Maestre”, dar lui nu-i place acest cuvânt şi, modest în măreţia lui, 
le cere tuturor să îi spună simplu, pe numele mic, Florin. Florin Piersic.

Actorul mărturisea într-un interviu că a devenit Florin Piersic datorită dragostei sale 
pentru oameni şi respectului pentru profesia aleasă. Pentru prestigioasa carieră artistică, 
Florin Piersic a fost decorat în 2002 cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, 
iar în anul 2012 a primit cetăţenia Republicii Moldova.

La împlinirea a 82 de ani de viaţă şi la 62 de ani de la absolvirea, în 1957 a Institutului 
de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) Bucureşti când a devenit actor cu acte în regulă, 
cum îi place să spună, Piersic este, în continuare, adulat, aclamat, aplaudat de spectatorii 
care umplu sălile de spectacole. Artistul respiră teatru, recită poezii, bate ţara în lung şi-n 
lat, de la Iaşi, la Carei, la Hunedoara, apoi la Focşani, Oradea sau Galaţi, şi onorează invitaţii 
din străinătate pentru a fi alături de românii din Diaspora.

Născut în Cluj în 27 ianuarie 1936, Florin Piersic a fost apropiat încă din copilărie de scena 
Teatrului Naţional clujean unde a început „să fure” meserie, vrăjit de interpretările de pe 
scenă. A debutat în 1959 cu rolul principal, cel al lui Richard Dudgeon din piesa „Discipolul 
diavolului” la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar de atunci a jucat neîntrerupt în piese de 
teatru şi în filme.

Actorul Florin 
Piersi c, la  82 de ani. 
O viață dedicată 
teatrului și filmului 
românesc !
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8 FEL DE FEL

Noul an aduce în cadrul comunităţii româneşti din Ungaria 
un şir de evenimente mondene. În 27 ianuarie, la Chitighaz, a 
fost organizat tradiţionalul bal cu merinde, eveniment de suflet 
al românilor. Organizatorul serii, Autoguvernarea de Naţio-
nalitate a Românilor din Chitighaz, condusă de Alexandru 
Finna, preşedinte, Erika Borbély, vicepreşedinte, Ágnes Csóka 
şi Hajnalka Avramucz Gyebnárné, membre, a întâmpinat 
oaspeţii cu o adevărată atmosferă de petrecere, evenimentul 
dându-şi startul la ora 19.

Erika Borbély a subliniat importanţa acestor evenimente 
unde alături de românii băștinași sunt şi cei din localităţile 
vecine, pentru a depăna amintiri, a se simţi bine împreună.

Balul a fost deschis de programul cultural susţinut de Echipa 
„Kaláris”. Apoi, membrii echipei „Bujorul” au prezentat câteva 
dintre cele mai alese dansuri populare româneşti locale, cu 
strigături.

Au răspuns invitaţiei Tiberiu Juhász, preşedintele Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Maria Kalcsó, pri-
marul localităţii Chitighaz, Florin Trandafir Vasiloni, consul 
general al României la Giula, Daniel Banu, consul general al 
României la Seghedin, Zalai Józsefné Ilona, preşedinta Asoci-
aţiei Româno-Maghiare din Chitighaz, Mariana Negreu Vetró, 

Bal tradiţional 
românesc cu 
merinde, la 
Chitighaz

directorul Centrului de Documen-
tare şi Informare al AŢRU alături 
de angajaţii instituţiei, Delia Kovács, 
directorul Redacţiei Cronica.

Obiceiul de a sosi cu merinde la 
bal s-a păstrat de la strămoşi, când 
fiecare aducea din cămară cele 
mai bune şi alese bucate pe care le 
producea. Astăzi, gospodinele pre-
gătesc cu această ocazie mâncăruri 
diferite. Nu lipsește de pe mesele 
petrecăreţilor nici desertul, care a 
constat din zeci de feluri de prăjituri 
gustoase, de îţi lăsa gura apă. A fost 
scos şi pus pe mese noul vin, ţuica 
de prune, mere şi caise, producţie 
proprie a gospodarilor chitighăzeni.

Se spune că muzica bună oameni 
mulţi adună! De la o masă copioasă 
nu poate lipsi nici muzica de bună 
calitate, atmosfera fiind asigurată 
de formaţia lui Ioan László din 
Vărşand, judeţul Arad, România, cu 
un repertoriu muzical diversificat, 
de la muzică tradițională, dance şi 
melodii din repertoriul internaţio-
nal, muzică populară şi de petrecere.                                        

Corina


