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Un an mai bun
Acum, la început de an
vreau să vă doresc un an bun, să
fim sănătoși și să avem putere
de muncă dar și dorința de a ne
bucura de tot ce e frumos și bun în
jurul nostru. Sunt sigur că știți deja
că după un an foarte greu pentru
mine m-am întors luna trecută în
funcția în care m-ați investit cu
încredere la ultimele alegeri locale.
2021 a fost un an în care, în loc să
mă ocup de problemele orașului,
am fost obligat să lupt în justiție
pentru a-mi găsi dreptatea. Va
spun sincer că este foarte obositor
să alergi prin tribunale pentru
a-ți dovedi nevinovăția. Am făcut
acest lucru de prea multe ori deja
și mi-e greu să îi înțeleg pe cei
care nu vor să accepte un adevăr
destul de simplu. Dumneavoastră.,

locuitorii din Deta, m-ați votat ca
să mă ocup de problemele orașului
dar din păcate cei care au pierdut
de mai multe ori competiția pentru
postul de primar nu se pot împăca
cu acest gând și țin morțiș să facă
rău. Problema e că pe lângă răul pe
care mi-l fac mie, afectează și bunul
mers al primăriei, adică vă fac rău
și dumneavoastră, cetățenilor din
Deta. Nu vreau să mai intru acum
în polemici și în alte conflicte. Am
evitat să fac acest lucru și vă asigur
că și de acum încolo voi rămâne
același om pe care îl știți. Sunt
gata să întind mâna tuturor celor
care sunt de acord cu mine, dar și
celor care au alte opinii. Nu cred că
putem construi ceva serios pentru
comunitatea noastră continuând
să ne atacăm și refuzând dialogul.
Sigur nu trebuie să avem aceleași
idei și opinii, dar neînțelegerile

Crăciunul sârbesc la Deta

Odată cu botezul lui Isus
(Boboteaza) care se sărbătorește
pe 6 ianuarie, pentru creștinii
ortodocși români și pentru catolici
se încheie sărbătorile de iarna, însă
pentru cei care respecta calendarul
pe stil vechi, numit calendarul
iulian, imediat după Bobotează,
pe 7 ianuarie, se celebrează prima
sărbătoare de rit vechi de iarna,
Nașterea Mântuitorului Isus Hristos, Crăciunul. Calendarul iulian, deși nu
mai este calendarul oficial de la 1 octombrie, 1924, când Biserica Ortodoxa
Română a trecut la cel gregorian, încă se mai păstrează, existând chiar și în
localitatea noastră biserică de rit vechi. Cei care celebrează Crăciunul după
calendarul Iulian în orașul nostru multicultural, sunt creștinii ortodocși de
etnie sârbă. Comunitatea sârbă din Deta este bine cunoscută ca păstrătoare
a numeroaselor tradiții vechi și autentice ale sârbilor de pe meleagurile
României dar și ale poporului sârb. Astfel, și în acest an, sârbii din Deta
au celebrat Ajunul crăciunul denumit Badnji dan, au aprins tradiționalul
badnjak în curtea bisericii în cadrul oficierii Sfintei Vecernii de către preotul
paroh, Ljubodrag Boghicevici al Bisericii ortodoxe Sârbe din Deta. După
slujbă, membrii ansamblului Sveti Nikola Deta au colindat, iar mai apoi au
fost răsplătiți cu pungi pline cu dulciuri din partea Primăriei Orașului Deta.
Alături de comunitatea sârbă la biserică au fost prezenți și primarul orașului
Deta, dl Petru Roman, precum și viceprimarul orașului, dl. Radu Rotar.
Ulițele îmbiau trecătorii cu mirosul de cesniță proaspăt scoasă din cuptor,
venit din casele sârboaicelor, iar de pe masa lor de sărbătoare nu a lipsit
nici în acest an grâul încolțit, buchetele de badnjak colacul, fructele uscate,
vinul, răchia și tradiționalul rajani (frigăruie), dar totodată nu au lipsit nici
paiele care simbolizează ieslea în care s-a născut pruncul Isus. Credința,
tradițiile și obiceiurile fiecărei naționalități reprezintă oglinda și identitatea
acelor oameni. Comunitatea sârbă din orașul Deta își narează firul vieții
în conservarea și păstrarea datinilor moștenite din străbuni, completând
astfel tabloul multicultural al orașului nostru. Tablou care grăiește faptul
că tradițiile și obiceiurile trebuie conservate și respectate așa cum sunt ele
pentru a ști cine am fost, cine suntem și cine vom fi. (Diana Bozic)

sau controversele se pot rezolva
prin discuții si prin dialog civilizat.
Acum, după ce judecătorii au
vorbit, sper că opozanții mei se
vor opri și ne vom putea apuca
de treabă. Avem multe de făcut
în Deta. Avem proiecte care
trebuie finalizate, altele care sunt
la început și multe lucrări curente
de care trebuie să avem grijă. Cât
timp am fost suspendat din funcție
eu am rămas aproape de primărie
și de problemele orașului și am
ajutat la rezolvarea acestora. Nu
am stat nicio clipă să aștept ca
problemele să se rezolve singure
și am pus umărul alături de cei
doi viceprimari care au preluat pe
rând atribuțiile postului de primar
al orașului și cărora vreau să le
mulțumesc public pentru efortul
depus. De aceea pot să spun acum
că situația din primărie este destul

Editorial
Petru Roman
de bună. Sigur mai sunt multe de
făcut dar sunt sigur că împreună
cu funcționarii din administrație,
cu ajutorul consilierilor locali și
nu în ultimul rând cu ajutorul
dumneavoastră vom reuși să
depășim toate dificultățile. Vreau
să vă mulțumesc că ați fost alături
de mine sși m-ați încurajat în
toată această perioadă și vă asigur
că nici de acum încolo nu vă voi
dezamăgi.

Acasă de Crăciun

Crăciunul, alături de toate
minunile și bucuriile sale,
ne aduce una dintre cele mai
frumoase tradiții ale românilor,
și anume colindul, o tradiție
care completează atmosfera de
jovialitate și emoție sufletească.
colindele, au menirea de a anunța
Nașterea Mântuitorului, iar
colindătorii reprezintă chipul
îngerilor care au vestit Nașterea Domnului. Tradiția mai spune că, cel
care va primi colinda va fi binecuvântat de Dumnezeu și va avea noroc
și bunăstare tot anul. Astfel, orașul Deta, după o un an de pauză, și-a
deschis larg porțile și sufletele pentru a primii colindătorii într-un
spectacol extraordinar care s-a desfășurat în preajma sărbătorilor de
iarnă, în data de 21 decembrie la ora 19:00. Cetățenii orașului Deta
dornici de spectacol, tradiție și de frumosul artistic s-au putut bucura
de un regal al colindelor tradiționale nu doar din zona Banatului, ci
din întreaga țară, în cadrul spectacolului ”Acasă de Crăciun”. Colindul
a fost adus pe scena Centrului Cultural de către interpreți renumiți
și dragi sufletului nostru. Artiști precum Alina Trastău, moderatorul
evenimentului, instrumentiști și interpreți: Gabi Zaharia alături
de grupurile vocale de la Școala Populară de Artă din Caransebeș și
din Timișoara, Ghiță Berinde, Ionela Bălan, și marea interpretă a
folclorului bănățean Carmen Popovici Dumbravă au creat o atmosferă
de poveste, de mare sărbătoare și au adus armonie și căldură sufletească
în inimile detenilor. Spectacolul a fost luminat și de către prezența
celor mici, care au încântat publicul prezent cu glasul lor duios sau cu
redarea obiceiurilor atent alese și sfânt păstrare în Banatul de câmpie,
precum ca din Banatul de munte precum capra sau dubași. ”Acasa
de Crăciun” a fost un spectacol oferit de către Primăria și Consiliul
local al orașului Deta, reprezentând cu siguranță un pansament pe
rana sufletului pentru cetățenii orașului Deta cauzată de absența
evenimentelor culturale, care cu desăvârșire ne caracterizează
localitatea. (Bozic Diana)
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Concurs pentru cei mici

Concursul ”O brad frumos!” organizat de Primăria Deta s-a bucurat de un real succes. 32 de concurenți, școlari și chiar preșcolari au trimis
prin email un videoclip în care arătau cum împodobesc bradul precum și o poză cu bradul gata împodobit. Termenul pentru trimiterea pozelor și a
filmulețelor a fost 15 decembrie iar cu o zi înainte de ajun, în 23 decembrie, în sala de consiliu a Primăriei Orașului Deta a avut loc ceremonia de
premiere a participanților. Juratul acestui inedit concurs a fost chiar Moș Crăciun care însă, având o perioadă extrem de încărcată și fiind tot mai
bătrân, nu a reușit să ajungă până la premiere însă a lăsat rezultatul și toate cadourile sub brad. Marea surpriză a fost că toți concurenții au obținut
premiul 1 ceea ce dovedește faptul că elevii și preșcolarii orașului Deta sunt copii extrem de creativi și talentați. În cadrul ceremoniei copiii au vizionat
filmulețul ”În căutarea lui Moș Crăciun” realizat anul trecut în orașul nostru. Apoi au urmărit un clip în care s-au cumulat toate videoclipurile trimise
de ei. Au fost foarte încântați zărindu-se cum împodobesc bradul. La final fiecare a primit o diplomă și premiul constând în ornamente de Crăciun,
caști, carioci, cărți de activități.
Stanciu Luca

Milos Octavian

Mituca Nicolas

Ungureanu Alexandru și
Leonard

Giurgiev Ariana

Petrovici Maria

Chiu Mara

Griguta Cristian

Griguta Bogdan

Gherman Stephan

Dragan Răzvan

Badaluta Alexia
Cazacincu Mario

Olaru Giulia

Fekete Dragos

Grad Alexia

Kovacs Krisztian

Kovacs Zoltan
Konig Eduardo

Konig Ingrid

Puscas Slagean
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Cijof Denis Florin

Bradea Ariana
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Concurs pentru cei mici
Dragan Daria

Pavel Alexandra și Andra

Obician Deian și Marko

Cadouri pentru copii

Chiar dacă datorită
măsurilor de prevenire a
contaminării cu virusul SARS
CO2 nu s-a putut desfășura
tradiționalul
eveniment
”Sărbătoarea pomului de
Crăciun”, unde toți copiii
din oraș primeau de la Moș
Crăciun pungi cu dulciuri,
Primăria Deta a făcut posibil
ca preșcolarii, copilașii de la
creșă și elevii claselor I-VIII
să primească în acest an
cadouri de la Moșu constând
în numeroase dulciuri. De
asemenea pungi cu dulciuri
au fost distribuite și bisericilor
din orașul nostru și din satul Opatița potrivit solicitărilor fiecărei
parohii, fiind distribuite copiilor în seara de Ajun sau în ziua de Crăciun
la biserică, unde fiecare a colindat sau a avut un program special pentru
vestirea Nașterii Mântuitorului. Acest moment frumos s-a îcheiat cu un
frumos oncert de colinde iar colindătorii au fost și ei răsplătiți cu daruri
de la Moș Crăciun.

Boghicevici Sava

Badiu David și Dominic

Filmul
„Poveste de Crăciun”
Nașterea mântuitorului nostru Isus Hristos sau Crăciunul, cu
toate semnificațiile sale profunde, reprezintă un timp al reînvierii
vechilor tradiții, făcând din orașul Deta un loc unic. În această
perioadă, curcubeul etniilor a strălucit mai mult ca oricând, pentru că
aici întâlnim tradiții, obiceiuri și datini atent păstrate în lada cu zestre
a multiculturalității orașului și ferite de uitare. Iar cel mai potrivit
mod de a reține tot acest belșug multicultural departe de pierzanie
este prin intermediul poveștilor. De aceea, Primăria Orașului Deta
a avut inițiativa de a crea un film cu titlul Poveste de Crăciun care
aduce în atenția celor care îl vizionează diversitatea orașului Deta.
În acest film se pot regăsi toți cei care tânjesc după sărbătorile de
iarnă din vremuri îndepărtate și pot întâlni obiceiuri vechi moștenite
din străbuni, încă păstrate și astăzi în acest loc mirific numit Deta.
Filmul a fost lansat în dimineața de Crăciun pe pagina de facebook
a Primăriei Orașului Deta pentru toți cetățenii orașului Deta dar și
pentru cei care locuiesc în diferite colțuri ale lumii, însă pentru care
Deta reprezintă locul de baștină. Veselă sau tristă, o poveste bună te
alătură celorlalți, creează empatie și legătură sufletească. Iar povestea
Crăciunului din orașul nostru grăiește faptul că în Deta domnește
dintotdeauna iubirea.
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Sărbătoarea școlii

Luna decembrie a debutat, pentru întreg colectivul Liceului
Tehnologic „Sf. Nicolae”, cu Ziua de 6 decembrie, care, pe lângă
marea sărbătoarea a Sfântului Nicolae, sfântul copiilor și al darurilor,
are pentru noi o semnificație în plus: la data de 6 decembrie 1924, este
atestată inaugurarea Liceului Real Deta, primul liceu din localitate.
Acesta a devenit, mai târziu, în anul 1978, Liceul Industrial, iar, în
anul 1986, are loc transformarea sa în Grupul Şcolar Forestier, pentru
ca apoi, în anul 2000, acesta să se comaseze cu Şcoala cu clasele I-VIII

Deta, iar, în 2001, Grupul Şcolar Forestier să devină Grup Scolar
„Sfântul Nicolae”. Anul 2012 va aduce schimbarea denumirii unității
școlare în Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta, denumire pe
care și-o păstrează și astăzi.Cu a ceastă ocazie, în liceul nostru, s-au
desfășurat activități "altfel", precum ateliere de creație literară și
plastică, vizionare de film sau cercuri de discuții libere, pe diverse
teme de interes pentru tânăra generație. De asemenea, liceul a fost
decorat cu ornamente specifice, în așteptarea sărbătorilor de iarnă, a
fost împodibit bradul și au fost decorate sălile de clasă cu ghirlande
de lumini. Copiii s-au implicat cu multă pasiune, în toate aceste
acțiuni, dovedind sensibilitate, eleganță și bun-gust. Săptămânile care
au urmat au continuat cu ore normale de curs, însă, în paralel, în
așteptarea sărbătorilor, elevii s-au pregătit și cu colinde, pe care le-au
interpretat ulterior, la Primăria din localitate, la Poliție, la Jandarmerie
și la Pompieri, activitate coordonată de domnul profesor de muzică
Darius Teucă și întâmpinată cu multă deschidere și amabilitate de
către gazdele acestor instituții. Pe 24 decembrie, porțile școlii s-au
închis temporar, elevii intrând, timp de 10 zile, în vacanța de iarnă,
prilej de bucurie și de petrecere a timpului cu familia și cu cei dragi.
Iarna este anotimpul misterului, iar aroma sa unică se împletește,
întotdeauna, pentru noi toți, cu gustul vârstei lipsite de griji a
copilăriei, să ne bucurăm așadar din plin de frumusețea ei!

Campania shoe box,
derulată și la Deta
CĂSĂTORII
 STOICIN ZORAN-GABRIEL
și BALAZS ADRIANA-27.01.2022

Le dorim Casă de piatră!
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

Dorințe, promisiuni, desene, scrisori, praf
magic și multă speranță. Toate acestea ne aduce
în case și suflet perioada magică a Crăciunului.
Nașterea Mântuitorului este sărbătoarea care ne
îndeamnă cel mai mult la bucurie. Să împărtășim
bucurie, să dăruim si să ne deschidem larg porțile
inimi pentru a primi bucurie. Sub acest principiu
s-a derulat renumita campanie Shoe Box ajunsă
în acest an și la Deta prin intermediul Consiliului
Local al elevilor de la Liceului Tehnologic,Sf
Nicolae Deta și a Primăriei Orașului Deta, în
calitate de partener al acestei inițiative. Astfel ,
toți cetățenii orașului nostru au putut dona cutii
de pantofi împachetate cu hârtie de cadou în care
au introdus daruri pentru copii. Acestei inițiative
s-a alăturat și colectivul Primăriei Orașului Deta,
contribuind și împachetând un număr însemnat
de cadouri pentru beneficiarii acestui program. În
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acest fel, sărbătorile de iarnă din acest an au venit
cu o surpriză, din partea liceului nostru, pentru
copiii din familii defavorizate, prin intermediul
Campaniei "ShoBox". Campania "ShoBox" a fost
inițiată de Asociația "More than a S.M.I.L.E." și a
ajuns la cea de-a 5-a ediție. Cu această ocazie, în
zona orașului Deta, au fost donate 180 de pachete,
care au ajuns la copiii defavorizați din satul
Opatița și din orașul Deta. Această campanie a fost
demarată în mai multe județe din țară, Consiliul
Elevilor LTSN Deta fiind un principal colaborator
pentru a desfășura această campanie în localitate.
Elevii și cadrele didactice au transmis faptul că:
”Ne dorim mereu să fim mai buni, dar, mai ales, să
fim uniți, alăturându-ne celor mai puțin ajutorați,
zâmbetele de pe chipurile lor încălzindu-ne și nouă
sufletele!”, iar Primăria Orașului Deta îi asigură de
tot suportul pentru astfel de inițiative!

 KOCSIS ECATERINA,
decedată la data de 16.12.2021 -63 ani
 COSTEA GHEORGHE,
decedat la data de 16.12.2021-69 ani
 LENHARDT DITMAR-IOSIF,
decedat la data de 24.12.2021-72 ani
 HERTEG AUREL,
decedat la data de 26.12.2021-78 ani
 DAMIT BARBARA,
decedată la data de 29.12.2021-64 ani
 GĂDEAN ȘTEFAN,
decedat la data de 27.12.2021-52 ani
 AVRAM PETRICĂ,
decedat la data de 06.01.2022-60 ani
 NAGY IULIANA,
decedată la data de 08.01.2022-89 ani
 CHITESCU SAMFIRA,
decedată la data de 14.01.2022-86 ani
 GRUESCU AUREL,
decedat la data de 14.01.2022-70 ani
 RONCOV GHEORGHE,
decedat la data de 17.01.2022-60 ani
 MOGOȘ ROMONUS-PETRU,
decedat la data de 18.01.2022-73 ani
 LUCACHE FLORENTINA,
decedată la data de 20.01.2022-80 ani
 MURJA MARIA,
decedată la data de 25.01.2022-75 ani
 KOVACI ȘTEFAN,
decedat la data de 25.01.2022-76 ani
 COVACI MIRCEA,
decedat la data de 30.01.2022-69 ani
Primăria oraşului Deta transmite familiilor
îndoliate, sincere condoleanţe!

