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Editorial
Colectivul redacţional

Activarium, 
consorţiul 
care ne 
uneşte

U nul dintre cele mai 
a m b i ț i o a s e  p r o -
i e c t e  c u l t u r a l e 
internaționale în care 

sunt implicate România, Unga-
ria și Serbia va fi demarat zilele 
viitoare. Este vorba despre un 
parteneriat prin care aproxima-
tiv cinci milioane de locuitori ai 
Euroregiunii DKMT, cu sediul 
la Seghedin, vor beneficia de 
producții culturale organizate 
în comun de artiști din Arad, 
Timiș, Caraș-Severin (România), 
Ciongrad, Bács-Kiskun, Bichiş 
(Ungaria) și provincia Vojvodina 
(Serbia).

Consiliul Judeţean Arad a 
iniţiat un Consorţiu Cultural, 
numit „Activarium”, care, por-
nind de la Anul Patrimoniului 
Cultural European, îşi propune 
să pună în valoare patrimoniul 
material şi imaterial al comuni-
tăţilor din cadrul Consorţiului. 
Acesta are ca obiectiv realizarea 
unui calendar cultural comun 
în şapte judeţe, din România, 
Ungaria şi Serbia pentru pregă-
tirea anului 2021, atunci când 
Timişoara (cu aradul oraș par-
tener) şi Novi Sad – două oraşe 
din Euroregiunea DKMT – vor 
fi capitale europene ale cultu-
rii. Propunerea Aradului a fost 
acceptată în unanimitate de 
membrii Euroregiunii, susţinută 
puternic şi de judeţul Ciongrad, 
cu reşedinţa la Seghedin, și de 
Vojvodina. În toamna anului 
trecut, Iustin Cionca, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Arad, a 
primit mandat din partea DKMT 
pentru a organiza platforma 
culturală.

În Consorţiul Cultural „Ac-
tivarium”, fiecare oraş, fiecare 
regiune contribuie cu specificul 
său, cu idei – ca un multiplica-
tor de iniţiative şi imaginaţie. 
Această organizare facilitează 
structurarea dialogului cultu-
ral, schimburile de experienţă, 
rezidenţiatele artistice, şi aduce 
cooperarea în domeniul culturii 
la un alt nivel.

ACTIVARIUM urmează să 
asigure promovarea euro-re-
gională a proiectelor culturale 
generate de membrii săi, pe bază 
de reciprocitate. 

(Continuare în pag. 6) 

Infrastructura rutieră într-un oraş turistic este prima carte 
de vizită la întâlnirea cu miile de oaspeţi care aleg să-şi pe-
treacă aici concediile. În oraşul Giula putem remarca străzi 
care poartă numele unor personalităţi ale vieţii culturale sau 
politice din Ungaria. Cartierul Oraşul Mare Românesc, aflat în 
apropierea vestitelor băi termale, are în componenţa sa o stradă 
care poartă numele marelui poet român Mihai Eminescu. Tot 
pe această stradă îşi are sediul şi Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria. În ultima perioadă covorul de asfalt 
s-a deteriorat îngreunând circulaţia şi dând un aspect neplăcut 
zonei. Această stradă se află de ceva timp pe agenda de lucru a 
primăriei. Au fost depuse mai multe inițiative de modernizare, 
însă fără nici un rezultat. A fost pregătit și un amplu proiect, 
pornind de la un studiu de fezabilitate şi propunerile făcute de 
locuitori. În urma unei licitaţii firma care va executa lucrările 
este societatea din Bichişciaba, Galéria Invest SRL, condusă 
de Szabó Tamás.

Astfel, se vor amenaja 283 de metri de sosea, în lăţime de 5,5 
m, se va schimba reţeaua de canalizare, sistemul de scurgere 
a apei de ploaie, porţiunile de drum la intersecţia străzii Emi-
nescu cu cele adiacente precum şi repoziţionarea stâlpilor de 
electricitate pentru a nu îngreuna circulaţia.

Domnul primar dr. Görgényi Ernő, precum şi noul consilier 
al cartierului, Kiss Szabolcs, în declaraţia de la conferinţa de 
presă dinaintea predării frontului de lucru constructorului, 
au declarat că pentru această porţiune de stradă s-au accesat 
trei proiecte însă acestea nu au fost eligibile. Pentru a rezolva 

Strada Eminescu din Giula în reabilitare

problema consilierul Kiss Szabolcs a propus ca amenajarea să 
se realizeze în mai multe etape, iar suma să fie acoperită din 
fondul propriu destinat pentru acest cartier completat cu o 
sumă alocată din bugetul primăriei.

Valoarea totală a lucrărilor va însuma 88 de milioane de 
forinţi, iar termenul de realizare a lucrării este sfârşitul lunii 
mai. Până atunci deplasarea pe acest tronson va fi asigurată 
corespunzător.

Balul pe Ţară al Românilor din 
Ungaria – simbol al apropierii 
şi prieteniei dintre fraţi
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NEMZ-TAB-18 – Realizarea de tabere etnice, 
folclorice, artistice, tradiționale și de lectură într-un 
mediu lingvistic autentic

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Csanádpalota – Tabără de conservare a limbii ma-
terne la Lipova (RO) – 1 300 000 Ft.

Asociația Culturală a Românilor din Chitighaz – 
Tabără de etnografie şi folclor – 800 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Medgyesegyháza – E bine să participi la o tabără! Pro-
grame motivaționale în patria-mamă – 1 310 000 Ft

Școala Generală Bessenyei György din Furta – 
Tabăra Mioriţa – 900 000 Ft

Grădinița, Școala Generală de Naționalitate 
Română din Chitighaz – Aventură la malul Mării 
Negre – 2 290 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Körösnagyharsány – Tabără de limbă maternă şi 
naționalitate în Baraolt (Ro) – 800 000 Ft

Grădinița şi Școala Generală de Naționalitate 
Română din Bihor – Tabără la Marea Neagră –  
1 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Cenadul Unguresc – Tabără de etnografie şi dans – 
800 000 Ft

Grădinița şi Școala Generală Română „Lucian 
Magdu” – Tabără de limbă maternă într-un mediu 
autentic – 1 100 000 Ft

Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU – 
Tabără de conservarea tradițiilor la Cluj-Napoca – 1 
900 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Macău – Tabără românească şi de conservare a 
tradițiilor – 1 100 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din Be-
deu – Studiul limbii, cunoștințelor despre poporul ro-
mân şi arta populară în mediu românesc – 600 000 Ft

NEMZ-PED-18 – Instruirea cadrelor didactice 
de naționalitate

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria 
– Cursuri de perfecționare cu privire la cunoștințele 
generale de specialitate – 1 500 000 Ft

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Un-
garia – Cursuri de metodologie în limba maternă – 
1 500 000 Ft

NEMZ-KUL-18 – Finanțarea inițiativelor cultu-
rale de naționalitate 

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Csanádpalota – Ziua limbii – 310 000 Ft

Editura de Presă şi Carte Românească „Cronica” 
Nonprofit SRL – calendar de perete şi masă pentru 
anul 2019 – 400 000 Ft

Editura de Presă şi Carte Românească „Cronica” 
Nonprofit SRL – Perspective antropologice contempo-
rane (bilingv) – 950 000 Ft

Editura de Presă şi Carte Românească „Cronica” 
Nonprofit SRL – Vizită de studiu de specialitate în 
județul Arad – 300 000 Ft

Editura de Presă şi Carte Românească „Cronica” 
Nonprofit SRL – 15 ani de activitate – 350 000 Ft

Rezultatele 
proiectelor 
EPER

Ministerul Resurselor Umane, la sfârșitul 
anului trecut, a organizat o licitație des-
chisă pentru accesare de proiecte destina-
te naționalităţilor în anul 2018. Subvenția a 
putut fi accesată pentru patru categorii de 
finanțare: realizarea de tabere etnice, folclo-
rice, artistice, tradiționale și de lectură în-
tr-un mediu lingvistic autentic; instruirea 
cadrelor didactice de naționalitate; finanțarea 
inițiativelor culturale de naționalitate; spri-
jin bugetar pentru asociațiile civile. 

Nu de curând rezultatele licitațiilor au 
fost făcute public. Vă prezentăm mai jos lis-
ta completă a instituțiilor şi organizațiilor 
românești, proiectul şi suma câștigată.

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Nădlac – Zi gastronomică românească – 400 000 Ft 

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Csanádpalota – Ziua Naționalităților – 250 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Csanádpalota – Bal românesc – 450 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Şercad – Slujbă Pascală – 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Şercad – Seară de Crăciun – 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Şercad – Vizită de studiu – 400 000 Ft

Asociația Culturală a Românilor din Chitighaz 
– Pelerinaj – 320 000 Ft

Asociația Culturală a Românilor din Chitighaz 
– Colinda – 400 000 Ft

Asociația Culturală a Românilor din Med-
gyesegyháza – Festivalul de folclor în cadrul Zilei 
Naționalităților – 410 000 Ft

Autoguvernarea Românească a Localității Mi-
cherechi – „Cântec joc și voie bună” seară cultural-
folclorică – 380 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Százhalombatta – Ziua diasporei române 
– 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Százhalombatta – Bal tradițional Româ-
nesc – 480 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Százhalombatta – Sărbătoarea Sfintei 
Marii – 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Százhalombatta – Sărbătoarea Mărțișorului 
– 200 000 Ft

Autoguvernarea Românească a Localității Mi-
cherechi – Program pentru copii „O fost odată ca 
niciodată” – 300 000 Ft

Asociația de Naționalitate Română din Bătania 
– Bal tradițional românesc – 430 000 Ft

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria – Hra-
mul catedralei – 250 000 Ft

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria – eve-
niment cultural – 320 000 Ft

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria – Serba-
rea Hramului din parohia Otlaca Pustă – 240 000 Ft

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria – Bule-
tinul Episcopiei – 220 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română 
din Medgyesegyháza – Seară tradițională de 
naționalitate – 460 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Chitighaz – Ziua Naționalității Române –  930 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Chitighaz – Hramul bisericii – 200 000 Ft

Facultatea de Pedagogie „Gál Ferenc” Secţia de 
Naţionalitate Română – Achiziționarea de publicații 
în limba română –  200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Pocei– Întâlnirea maghiaro-română a grăitorilor de 
nuntă – 700 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Pocei – Colinda – 200 000 Ft

Institutul Românesc din Ungaria – Organizarea 
Simpozionului național de Știință, ediția a XXVIII-a 
– 300 000 Ft

Asociația Românilor din Aletea – „Festivalul de 
Muzică Sebis” – 200 000 Ft

Grădinița din Orașul Mare Românesc Giula – 
Cultivarea culturii naționale românești, dobândirea 
tradițiilor populare în grădiniță – 400 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Százhalombatta – Realizarea unui album 
memorial– 350 000 Ft

Asociația de Naționalitate Română din Bătania 
– Castele și cetăți istorice din Brașov și împrejurimi – 
400 000 Ft

Liceul, Școala Generală şi Căminul de Elevi Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” – Întregirea bibliotecii în 
limba română – 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Giula – Mărțișor – Tradiții românești de 
primăvara – 200 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Giula – Excursie de studiu în România – 
320 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 

Orașului Giula – Săptămână Românească la Giula 
– 300 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Giula – Prezentarea tradițiilor românești 
„Steaua sus răsare” – 320 000 Ft

Grădinița, Școala Generală de Naționalitate Ro-
mână din Chitighaz – An jubiliar în viața românilor 
ortodocși chitighăzeni – 700 000 Ft

Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria 
– Caracteristicile culturii populare ale românilor din 
Ungaria. studiu – 260 000 Ft

Fundația Românească Pro Musica – Pelerinaj – 
330 000 Ft

Asociația pentru Tradițiile şi Viitorul Românimii 
– Pelerinaj în zona Mediaş şi împrejurimi –  300 000 Ft

Clubul Pensionarilor de Naționalitate Márki 
Sándor – Realizarea festivalului transfrontalier de 
gastronomie şi cultură la Chitighaz – 400 000 Ft

Asociația Româno-Maghiară din Chitighaz – La 
graniță şi dincolo de graniță, păstrând şi promovând 
rădăcinile românilor generației viitoare! – 350 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Cenadul Unguresc – Întâlnirea generațiilor românești 
din Cenadul Unguresc – 300 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română a 
Orașului Bichişciaba – Concursul național de poves-
tire Gheorghe Gros – 820 000 Ft

Liceul, Școala Generală şi Căminul de Elevi Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” – Întâlnirea teatrelor de 
amatori românești – 650 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Mezőkovácsháza – Întâlnirea românilor – 408 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Leta Mare– Întâlnirea etnică a rudelor – activitatea 
şi viaţa lui Iosif Vulcan şi Ioan Irimie – 500 000 Ft

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria 
– Festivalul național de conservarea limbii şi tradițiilor 
românești în rândul elevilor – 600 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română Bedeu 
– Împreună colindăm – 200 000 Ft

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria 
– Ediția XXVI-a a Festivalului național al Cercurilor 
Perinița – 800 000 Ft

Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Un-
garia – Ziua Culturală a Românilor din Ungaria – 
700 000 Ft

Grădinița şi Școala Generală Românească Lu-
cian Magdu – Concurs național de muzică „Vocea de 
aur”  – 600 000 Ft

Grădinița şi Școala Generală Românească Lu-
cian Magdu – „Drumuri noi – conservarea talentelor 
– 200 000 Ft

Grădinița şi Școala Generală Românească Lucian 
Magdu – Întâlnirea generațiilor – 210 000 Ft

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Un-
garia – Dezvoltarea şi întreținerea siteului AŢRU – 
390 000 Ft

Grădinița şi Școala Generală Românească Lucian 
Magdu – Filmul de referință al instituției noastre: 
Alma mater – 280 000 Ft

Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU 
– Cupa Tanasi – 500 000 Ft

Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU 
– Zi comemorativă Eminescu – 200 000 Ft

Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU 
– Satul nostru Chitighaz – 300 000 Ft

Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU 
– Festivalul de Colinde – 460 000 Ft

Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria – 
Calendarul românesc 2019 – 300 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Macău – Seară de colinde şi zi de naționalitate  – 
300 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română 
din Macău – Festival gastronomic şi zi culturală – 
700 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Macău – Pelerinaj în ţara mamă – 420 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Bedeu – Excursie de studiu la Braşov – 400 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română 
a Județului Hajdú-Bihar – Turul Ardealului – 
420 000 Ft

(Continuare în pag. 6)
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Balul românesc 
pe ţară

Evenimentele românilor din 
Ungaria se precipită în această 
perioadă, fiind în prim plan se-
zonul balurilor. Astfel, sâmbătă, 
3 februarie, la Giula, aflându-ne 
la începutul unui an nou, plini 
de speranţe şi bucurie, românii 
de pe aceste meleaguri au parti-
cipat la Balul Românesc pe Ţară 
organizat de Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria 
şi Centrul de Documentare şi 
Informare al AŢRU. 

Perioada de început a fiecărui 
an pentru românii din Ungaria 
este o perioadă a bilanţului a ceea 
ce am făcut fiecare dintre noi în 
anul care a trecut. 

Suntem conştienţi de vremel-
nicia acestei vieţi dar cu toate 
acestea ne străduim să ne organi-
zăm viaţa oscilând între muncă 
şi voie bună. Scopul pentru care 
ne-am reunit, într-un număr 
mare, a fost să ne dedicăm întru 
totul distracţiei, Balul pe Ţară 
al Românilor din Ungaria, este 
un eveniment menit bucuriei, 
dorinţei de a ne revedea şi de a 
ne împărtăşi gânduri frumoase 
şi crâmpeie din viaţa cotidiană.

Organizatorii evenimentului, 
Autoguvernarea pe Ţară a Ro-
mânilor din Ungaria şi Centrul 
de Documentare şi Informare 

al AŢRU, au făcut tot posibilul 
pentru ca reuşita evenimentului 
să fie deplină. Precum spunea 
şi domnul preşedinte Tiberiu 
Juhász în cuvântul său de des-
chidere, este evenimentul la 
care comunitatea participă cu 
drag pentru a se revedea şi a 
petrece într-un cadru dedicat 
voii bune, câteva ore împreună. 
„Evenimentul din această seară, 
sper să fie pe placul tuturor, să ne 
simţim bine şi să nu uităm că de 
fapt noi, cu toţii, avem menirea 
de a păstra viu tot ceea ce am 
moştenit de la părinţii şi bunicii 
noştri. Bucuria de a vedea sala 
arhiplină, de a mă revedea cu 
membrii comunităţii noastre 
din diferite localităţi, cu prietenii 
din ţara mamă, mă face să cred 
că efortul depus în organizarea 
unui asemenea eveniment nu a 
fost în zadar. Mulţumesc tuturor 
celor care au contribuit la orga-
nizarea balului, mulţumesc celor 
care au oferit zecile de cadouri 
pentru tombolă şi mulţumesc 
celor care înţeleg valoarea unor 
astfel de evenimente!” – a subli-
niat preşedintele AŢRU. 

Doamna Mariana Negreu 
Vetró, directorul Centrului de 
Documentare şi Informare al 
AŢRU, în deschiderea eveni-
mentului a transmis invitaţilor 
recunoştinţa dumneaei faţă de 
toţi cei prezenţi. „Mă bucur să 
vă reîntâlnesc, aici, la Giula, 
într-o atmosferă de petrecere. 
Ţin să mulţumesc tuturor că 
ne-aţi onorat cu prezenţa, chiar 
dacă aţi sosit de la distanţe mari. 
Sper că strădaniile noastre nu au 
fost în zadar iar acest eveniment 
va aduce un strop de bucurie 
în sufletele dumneavoastră. Ne 
dorim ca toate cele pregătite 
să fie pe gustul dumneavoastră 
iar această seară să fie o reuşită 
deplină”. 

Domnul Traian Cresta, re-
prezentantul românilor în Par-
lamentul de la Budapesta a dorit 
să ne adreseze acum, la început 
de an gândurile sale de bine 
făcând referire şi la apropiatele 
alegeri parlamentare dar şi de 
naţionalitate, alegătorii având 
posibilitatea de a-şi exercita 
dreptul la vot în a-şi alege un 
reprezentant în Parlamentul de 
la Budapesta.  

Au răspuns invitaţiei organi-
zatorilor Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria,  dr. 
Maria Gurzău Czeglédi, direc-
torul Liceului, Şcolii Generale 
şi Căminului de Elevi „N. Băl-
cescu”, prof. univ. dr Alexandru 
Popa, prorectorul Universităţii  
„Aurel Vlaicu” din Arad, prof. 
univ. dr. Eugen Gagea,  prodecan 
în cadrul Universităţii „Vasile 
Goldiş”, Elvira Ardelean, pri-
marul localităţii Otlaca Pustă, 
dr. Nagy Béla, primarul locali-
tăţii Medgyesegyháza, Kecskés 
Gyula, primarul localităţii Pocei, 
Locskai Zoltán, primarul locali-
tăţii Nădlac, Ungaria, Nyergesné 
Kovács Erzsébet, primarul locali-
tăţii Csanádpalota, Varga Gábor, 
primarul localităţii Medgyes-
bodzás. Totodată ne-am bucurat 
de prezenţa membrilor Adunării 
Generale a AŢRU, preşedinţi ai 
autoguvernărilor româneşti din 
Ungaria, directorii de instituţii 
ori reprezentanţii acestora. 

Ţinem să mulțumim şi pe 
această cale direcțiunii Școlii 
Generale, Liceului și Căminului 
de Elevi N. Bălcescu, doamnei 
dr. Maria Gurzău Czeglédi , 
personal, care ne-a oferit și de 
această dată locația în cele mai 
bune condiții dar și sponsorilor 
noștri, care nu au ezitat nici de 
această dată să fie foarte generoși 
oferind zeci și zeci de cadouri 
pentru tombolă. 

Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, a fost și 
este alături de noi la cele mai 
importante momente, ocazie 
cu care a Binecuvântat eveni-
mentul.                 

(Continuare în pag. 5)
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Trăire în 
sfinţenie
I Petru cap. 1

Cuvântul vieţii
 

„…Aţi fost spălaţi, aţi 
fost sfinţiţi, aţi fost 
socotiţi neprihăniţi în 
Numele Domnului Isus 
Cristos şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru.”

I Corinteni 6:11

Apostolul Petru ne în-
deamnă la o viaţă trăită în 
sfinţenie, spre slava lui Dum-
nezeu. Pentru a ne convinge 
de necesitatea sfinţeniei, el 
argumentează şi înşiră mai 
multe motive.

Credincioşii au fost născuţi 
din nou  la o nădejde vie, şi nu 
trebuie să continue felul lor 
vechi de vieţuire. „Binecu-
vântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Cris-
tos, care, după îndurarea Sa 
cea mare, ne-a născut din nou 
prin învierea lui Isus Cristos 
din morţi, la o nădejde vie şi 
la o moştenire nestricăcioasă 
şi neîntinată şi care nu se poa-
te veştezi, păstrată în ceruri 
pentru voi.” Vers 3–4.

Avem nădejdea mântui-
rii sufletului prin jertfa lui 
Cristos. Proorocii din vechi-
me n-au cunoscut acest har 
mântuitor. Pentru ei această 
mântuire a fost ţinta cercetă-
rii şi căutării lor stăruitoare. 
„Proorocii care au binevestit 
despre harul care vă era păs-
trat vouă, au făcut din mântu-

irea aceasta ţinta cercetărilor 
şi căutării lor stăruitoare.” 
Vers 10.

Prin Evanghelie, nouă ne-a 
fost descoperită această cale 
a mântuirii.

Trebuie să trăim în sfin-
ţenie pentru că nouă ne-a 
fost arătat harul mântuitor 
şi acesta ne îndeamnă s-o 
rupem cu păgânătatea şi cu 
poftele lumeşti.

Trebuie să trăim în sfin-
ţenie pentru că Cel ce ne-a 
chemat este sfânt. Dumne-
zeu i-a poruncit poporului 
Său zicând: „…Fiţi sfinţi, căci 
Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, 
Dumnezeul vostru.” Leviticul 
19:2.

Trebuie să trăim în sfinţe-
nie pentru că avem ca Tată 
ceresc, pe Dumnezeul cerului 
şi al pământului. Ne adresăm 
unui Dumnezeu sfânt şi pu-
ternic, ne apropiem de El şi 
aceasta ne obligă la sfinţenie. 
„Şi dacă chemaţi ca Tată pe 
Cel ce judecă fără părtinire 
pe fiecare după faptele lui, 
purtaţi-vă cu frică în timpul 

pribegiei voastre.” Vers 17.
Avem un Mântuitor, care 

ne iubeşte şi pe care noi Îl 
iubim şi ne bucurăm în El. 
„Pe care voi Îl iubiţi fără să-L 
fi văzut, credeţi în El fără 
să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o 
bucurie negrăită şi strălucită.” 
Vers 8.

Să avem o viaţă sfântă ca 
să nu întristăm Duhul Sfânt, 
care locuieşte în noi.

Ne obligă la sfinţenie preţul 
scump al răscumpărării noas-
tre. „Căci ştiţi că nu cu lucruri 
pieritoare, cu argint sau cu 
aur, aţi fost răscumpăraţi 
din felul deşert de vieţuire 
pe care-l moşteniserăţi de la 
părinţii voştri, ci cu sângele 
scump al lui Cristos, Mielul 
fără cusur şi fără prihană.” 
Vers 18–19.

Răscumpărarea omenirii 
de sub jugul păcatului, nu s-a 
făcut cu lucruri pieritoare, 
materiale, nici cu jertfe de 
animale. În epistola către 
Evrei citim: „Căci este cu ne-
putinţă ca sângele taurilor şi 
al ţapilor să şteargă păcatele.” 
Evrei 10:4 Preţul răscumpă-
rării noastre a fost sângele 
Domnului Isus vărsat pe lem-
nul crucii. Ispăşirea păcatelor 
s-a făcut prin jertfa Domnului 
de la Calvar. Dumnezeu a 
plătit mare preţ pentru răs-
cumpărarea omenirii. Apos-
tolul Pavel scrie romanilor: 
„El, care n-a cruţat nici chiar 
pe Fiul Său, ci L-a dat pentru 
noi toţi, cum nu ne va da fără 
plată, împreună cu El, toate 
lucrurile?” Romani 8:32.

Isus Cristos e Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păca-
tul lumii. Ioan Botezătorul cu 
aceste cuvinte L-a prezentat 
omenirii. „A doua zi, Ioan a 
văzut pe Isus venind la El şi a 
zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii!” 
Ioan 1:29.

Isus Cristos este Mielul de 
jertfă, Mielul de ispăşire. „El 
este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre, şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru 
ale întregii lumi.” I Ioan 2:2.

El este fără cusur şi fără 
prihană. El „…nu săvârşise 
nici o nelegiuire şi nu se gă-
sise nici un vicleşug în gura 
Lui.” Isaia 53:9. 

„El a fost cunoscut mai 
înainte de întemeierea lumii 
şi a fost arătat la sfârşitul vre-
murilor, pentru voi.” Vers 20.

Cristos este etern, a fost cu-
noscut înainte de întemeierea 
lumii, dar a fost arătat ome-
nirii la sfârşitul vremurilor, 
când S-a coborât în lumea 
noastră. El ne-a adus cu-

noştinţa despre Dumnezeu, 
ne-a deschis uşa Împărăţiei 
cerurilor, ne-a deschis o cale 
şi o poartă să intrăm în ea. 
„Astfel dar, fraţilor, fiindcă 
prin sângele lui Isus avem o 
intrare slobodă în Locul Prea-
sfânt pe calea cea nouă şi vie 
pe care ne-a deschis-o El, prin 
perdeaua dinăuntru, adică 
trupul Său.” Evrei 10:19–20.

Prin Isus Cristos avem cre-
dinţă în Dumnezeu Tatăl şi 
aceasta rezultă o nădejde şi o 
speranţă vie. „…Prin El, sun-
teţi credincioşi în Dumnezeu, 
care L-a înviat din morţi şi I-a 
dat slavă, pentru credinţa şi 
nădejdea voastră în Dumne-
zeu.” Vers 21.

Baza nădejdei noastre e În-
vierea lui Cristos. „Căci, dacă 
credem că Isus a murit şi a în-
viat, credem şi că Dumnezeu 
va aduce înapoi împreună cu 
Isus pe cei ce au adormit în 
El.” I Tesaloniceni 4:14.

Credinciosul trebuie să 
trăiască în sfinţenie, împli-
nind Cuvântul lui Dumnezeu. 
„Fiindcă aţi fost născuţi din 
nou nu dintr-o sămânţă care 
poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu care 
este viu şi care rămâne în 
veac.” vers 23

Trebuie să fim sfinţi căci 
aceasta e voia Domnului. 
„Voia lui Dumnezeu este sfin-
ţirea voastră…” I Tesaloniceni 
4:3.

Trebuie să trăim în sfin-
ţenie căci la aceasta suntem 
obligaţi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

„Urmăriţi pacea cu toţi şi 
sfinţirea, fără care nimeni nu 
va vedea pe Domnul.” Evrei 
12:14.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Balul românesc 
pe ţară

(urmare din pag. 3) 
În această seară nu a lipsit mâncarea bună, țuica …și 

evident muzica de bună calitate asigurată de formaţia 
sosită din Vărşand, România, condusă de Ioan László. 
Pentru început, am urmărit prestaţia dansatorilor din 
Aletea, soli ai dansului popular românesc, laureaţi ai mai 
multor concursuri naţionale şi internaționale, membri ai 
Echipei de Păstrare a Tradiţiilor Româneşti din Aletea în 
frunte cu Gheorghe Bágy şi Petru Săbău.

Tineretul nu se lasă mai prejos, venind în această seară 
să ţină pasul cu maeştrii lor fiind conştienţi de importan-
ţa păstrării tradiţiilor româneşti de pe aceste meleaguri. 
Pe scenă a urcat Echipa de Păstrare a Tradiţiilor a Româ-
nilor din Ungaria formată din elevi ai Liceului Nicolae 
Bălcescu având ca instructor pe domnul profesor Ioan 
Andrei Nedró iar coordonator profesor Mihai Cserháti. 
Eleva Hanyecz Réka a redat două melodii populare ro-
mâneşti. Această echipă este susţinută de Centrul de 
Documentare şi Informare al AŢRU. Echipele noastre 
au fost acompaniate muzical de taraful Békés Banda. 

Sosite de pe plaiuri ardelene, solistele de muzică po-
pulară Florica Mureşan şi Maria Stan Toma, au evolua 
în faţa invitaţilor cu câteva melodii populare cunoscute 
şi îndrăgite de noi toţi. 

Fericiţii câştigători la tombolă au intrat în posesia unor 
obiecte de valoare. Premiile speciale ale tombolei au fost 
o tabletă marca Huawei, oferită de Centrul de Documen-
tare şi Informare al AŢRU şi un televizor LED oferit de 
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria. 

Balul pe Ţară al Românilor din Ungaria a fost un mo-
ment de referinţă la începutul acestui an, toţi cei prezenţi 
mergând spre caselor lor cu impresii deosebite pe care 
le vor purta cu ei ca un simbol al apropierii şi prieteniei 
dintre fraţi.

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

Ghidul de finanțare 2018 introduce 
schimbări importante prin care MRP 
simplifică procesul de acordare a 
finanțărilor nerambursabile și am-
plifică gradul de accesibilitate la re-
sursele financiare oferite de Guvernul 
României în beneficiul comunităților 
românești din afara granițelor.

Noutatea majoră a modificărilor 
legislative o reprezintă introduce-
rea 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 
personalizată, vor reduce perioada 

Noul ghid de finanţare 
MRP

de evaluare a proiectelor și prevăd 
forme de finanțare succesivă.

 Totodată, în vederea celebrării 
Centenarului Marii Uniri, MRP a 
creat un pilon de finanțare destinat 
în exclusivitate proiectelor 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 parlamentară, care va 
face posibilă prezența de observatori 
externi, inclusiv cea a membrilor 
comunităților românești, în cadrul 
comisiilor de evaluare a proiectelor 
depuse la MRP.

De asemenea, s-a introdus posibi-
litatea de a transmite documentația 
necesară online, cu semnătură elec-
tronică. Acest lucru va permite rea-
lizarea unor economii semnificative 
din partea solicitanților, trimiterea 
facilă a documentelor, precum și 
realizarea mai rapidă a procedurii 
de decontare.

În spiritul consolidării relației de 
parteneriat, MRP anunță că sesi-
unea de finanțare este deschisă pe 
tot parcursul anului 2018 și invită 
românii de pe toate meridianele lu-
mii 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. 2)
Autoguvernarea de Naționalitate Română a 

Județului Hajdú-Bihar – Bal românesc – 300 000 Ft
Autoguvernarea de Naționalitate Română a 

Județului Hajdú-Bihar – Târg de crăciun – 200 000 Ft
Autoguvernarea de Naționalitate Română a 

Județului Hajdú-Bihar – Vizită la teatru din Oradea 
– 200 000 Ft

Rezultatele 
proiectelor 
EPER

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Cheresteş – Întâlnirea culturală a naționalității 
române – 210 000 Ft

Autoguvernarea de Naționalitate Română din 
Bedeu – Vizită la teatru de păpuși din Oradea – 
200 000 Ft

Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria – 
Dezvelire de tablă memorială şi ceremonie festivă „În 
amintirea Lucia Borza” – 380 000 Ft

Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria – 
Prestație în limba română a teatrului de amatori în 
Ungaria – 200 000 Ft

Liceul, Școala Generală şi Căminul de Elevi Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” – Concurs de limbă şi 
literatură română contemporană – 300 000 Ft

N EM Z - CISZ -18 – Sspr iji nu l  buget a r  a l 
asociațiilor civile

Asociația Culturală a Românilor din Chitighaz 
–  1 700 000 Ft

Asociația de Tradiții şi Dezvoltarea Rurală din 
Apáti – 305 000 Ft

Fundația Lucian Magdu – 550 000 Ft
Institutul Cultural Român din Ungaria  – 

1 770 000 Ft
Societatea Culturală a Românilor din Budapesta 

– 580 000 Ft
Asociaţia Românilor din Aletea – 800 000 Ft
Fundația Corului Românesc Pro Musica – 

1 750 000 Ft
Asociația pentru Tradițiile şi Viitorul Români-

mii – 2 610 000 Ft
Clubul Pensionarilor de Naționalitate Márki 

Sándor – 390 000 Ft
Asociația Româno-Maghiară din Chitighaz – 

1 700 000 Ft
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria – 

3 950 000 Ft

(urmare din pag. 1)
Hub-ul este complet 

interactiv. Fiecare dintre 
membrii săi pune la dis-
poziţia celorlalţi membri 
spaţii de marketing out-
door, respectiv promova-
re pe canalele digitale şi 
print gestionate.

Într-o Europă a mobili-
tăţilor, cunoaşterea bună a 
celuilalt, a evenimentelor 

Editorial – 
Activarium, 
consorţiul care ne 
uneşte

pe care le organizează, 
este esenţială şi contribu-
ie la punerea în valoare a 
efortului organizatorilor. 
Coordonarea va reveni 
unui comitet, pe bază de 
voluntariat.

Propunerea nu impli-
că cheltuieli f inanciare 
supl imentare,  c i  doar 
voinţa partenerilor din 
Euroregiune, pentru a da 

un conţinut suplimentar 
DKMT-ului şi  ca anul 
2021 sa fie un succes al 
întregii euroregiuni.

Rolul gazdei este im-
portant în cadrul aces-
tui proiect, pentru că are 
o funcţie de catalizator 
şi asigură continuitatea 
fluxului comunicaţional. 
Arădenii au propus ca 
acest coordonator să nu 
fie din oraşele câştigătoare 
ale titlului, tocmai pentru 
a oferi un impuls supli-
mentar pentru a perfor-
ma, pentru a extinde aria 
de dezvoltare culturală 
la nivelul întregii Euro-
regiuni.

Prin realizarea acestui 
consorț iu cultura l,  nu 
numai activitatea Euro-

regiunii DKMT se rami-
fică pe plan orizontal, în 
domeniul cultural, dar și 
comunitățile celor șapte 
județe implicate dobân-
desc o platformă valoroa-
să de acțiune, prin care 
î și  pot pune mai bine 
în valoare specif icul și 
capacitățile. Nu în ultimul 
rând, faptul că întreaga 
euroregiune se pregătește 
pentru anul 2021, când 
două mari orașe vor deține 
titlul de Capitală Europea-
nă a Culturii, este un pas 
important pentru profesi-
onalizarea și creșterea im-
pactului actului cultural 
din această zonă a Europei 
nu doar în anul 2021, ci și 
în perioada premergătoare 
și în anii care vor urma.
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 Partea terestră a litoralului românesc (țărmul) se întinde pe o lungime de 245 km și se 
compune din trei sectoare geomorfologice :  la nord, Delta Dunării , la mijloc, complexul 
Razim-Sinoe cu grindurile care îl despart de mare , la sud, coasta dobrogeană formată 
dintr-o alternanță de faleze, de plaje și de limane înșiruite între sudul grindului Chituc și 
frontiera bulgară.

Litoralul românesc reprezintă o parte din țărmul occidental al Mării Negre și se întinde 
de la granița cu Ucraina (Nord, în golful Musura) până la cea cu Bulgaria (Sud, la câteva sute 
de metri de localitatea Vama Veche). Este cea mai exploatată zonă turistică din România. 
De-a lungul malului mării se întind 2 municipii, 2 orașe mai mari și alte 2 orașe, mai mici, 
precum și numeroase stațiuni turistice de vară.

Strălucirea soarelui pe litoralul românesc are o medie anuală de 2.500 de ore, identică 
cu cea de pe plajele coastei dalmate (Croația) și apropiată de cea a coastelor mediterane-
ene. Țărmul este destul de variat, format din forme ușor ondulate, cu capuri accentuate și 
golfuri prelungite adânc pe văile dobrogene, cu faleze, plaje, lagune și cordoane de nisip. 
Falezele, care reprezintă două treimi din lungimea litoralului între grindul Chituc și Bulgaria, 
au înălțimi ce variază între 20 și 40 m: de la Capul Râpa (în turcește Sin-Göl, lângă punctul 
„Pescăria”, la intrarea în Mamaia), faleza crește spre sud până la 35 m pentru a scădea apoi 
la 10-15 m, ca să ajungă la Eforie și Capul Tuzla până la aproape 40 m, ca spre Costinești și 
Mangalia să scadă din nou spre 10-20 m și apoi să crească spre Vama Veche.

Lungimea totală a țărmului Deltei și complexului Razim-Sinoe este de 163 km ,  restul 
coastei se întinde pe 82 km. În fiecare an, un număr crescând de turiști vizitează litoralul 
românesc, pe care construcțiile și amenajările se înmulțesc, mai ales în partea de sud, redu-
când treptat zonele încă naturale. O problemă legată de prima este poluarea, atât vizibilă 
(gunoaie) cât și invizibilă (ape de scurgere nefiltrate,  a fluenți industriali sau agricoli).

Principalele orașe, dar și principala zonă de interes, unde se află majoritatea stațiunilor 
și a atracțiilor turistice, este județul Constanța. Celălalt județ riveran este județul Tulcea. 
Singura regiune istorică riverană este Dobrogea. Principalul oraș, fiind socotit și capitala 
acestei zone, este Constanța (290.000 locuitori). Al doilea ca mărime este Mangalia (50.000 
locuitori). Apoi vine orașul Năvodari (39.000 locuitori) ,  Sulina (3.300 loc.), Eforie (10.000 
loc.)   și Techirghiol (7.000 loc.) 

Litoralul reprezintă limita între teritoriul continental și teritoriul maritim al României, 
acesta din urmă delimitat definitiv (cu excepția unei fâșii de ape în dreptul golfului Musura) 
abia în 2009.

Litoralul românesc, 
mândria Mării 
Negre! 
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