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WI-FI gratuit în oraș

Bloc nou în Deta

Au început lucrările de construcție la blocul de locuințe sociale de pe strada Târgu Mare din Deta. Blocul de 32 de aprtamente 
urmează să fie finalizat anul viitor în luna iulie. Finanțarea construcției este asigurată de bugetul local al prașului și de  Ministerul 
Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și este în valoare de 6,7 milioane de lei fără TVA. Blocul cu parter și 3 etaje va fi compus 
din două scări, fiecare având câte 16 apartamente dintre care două vor fi cu o cameră și 30 cu două camere. 

Strada Victoriei, Sens giratoriu (Pizzeria Loris) 

Strada Ghiladului (stâlp în dreptul Poliției Orașului) 

Strada Târgu Mare, (parcare Zona Târgu Mare)

Strada Victoriei, (Piața Târgu Mare)

Strada Victoriei (pe clădire Școala Generală)

Strada Victoriei,  (stâlp în dreptul Primăriei Orașului) 

Strada Ștefan cel Mare (Stâlp Gară)

Strada Ștefan cel Mare (pe clădirea Centrului Cultural)

Strada Elena Ghenescu  (Tribuna Stadionului de Fotbal)

Strada Elena Ghenescu (stâlp Loc de joacă) 

Strada Elena Ghenescu (pe clădirea sălii de sport)

Parc Anton Kratzer (stâlp în dreptul terenului de tenis)

Parc Anton Kratzer (stâlp în dreptul sălii multifuncționale)

Aleea Revoluției, (stâlp în dreptul Pieței Agro)

Strada Mihai Viteazul, (stâlp Piața Pompierilor)

Strada Marin Damaschin, (stâlp Liceul Tehnologic Sf 

Nicolae – Spitalul Orășenesc)

Strada Piața Libertății, (pe clădirea Blocului 7)

Strada Orhideelor, (Stâlp Intersecție) 

Strada Orhideelor, (Stâlp ANL) 

Strada Pădurii, (pe clădirea Ștrandului Termal – Intrare)

Strada Victoriei, Nr. 50 (Clădire veche interior)

Strada Victoriei, Nr. 50 (Clădire veche interior)

Strada Victoriei, Nr. 50 (Școala Generală interior)

Primăria și Consiliul Local Deta 
vă urează PAȘTE FERICIT!

Christos a Înviat!

Începând cu 2 aprilie cetățenii orașului Deta pot folosit gratuit accesul la internet prin WiFi, având în vedere faptul că a fost 
finalizată instalarea punctelor de acces, în diferite locații din oraș. Primăria Orașului Deta a beneficiat de finanțare europeană în 
valoare de 15.000 euro pentru implementarea acestui proiect, prin programul WiFi4EU al Comisiei Europene. Rețeaua de acces este 
denumită WIFI4EU, iar punctele de acces sunt amplasate în următoarele locații din oraș:
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Lucrări primite pentru concursul 
”În căutarea lui Iepurilă”

Birdean IoanaKovacs Zoltan

Sonia Petrican, 22 ani

Giurgiev Iadranca 16 ani

Pavel Andra

Pavel Andra

Sorin Cadia

Miloș Octavian, 11 ani

Griguță Cristian Ionuț, 
13 ani

Ivancea Amira, 22 ani

Grad Alexia, 10 ani

Pavel Andra, 10 ani

Sorin Cadia

Kovacs Kristian

Sorin Cadia

Giurgiev Ariana 10 ani

Grad Alexia, 10 ani
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Să ne deschidem larg porțile sufletului

ISUS E VIU!

Sânta Înviere a Mântuitorului nostru Isus Hristos ne amintește de 
jertfa pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mântuirea omenirii, și care ne 
învață că prin credință putem birui orice greutate! După orice furtună de 
fiecare dată răsare soarele, dacă ne încredem în El și în Domnul Nostru Isus 
Hristos, care ”S-a răstignit, pătimit și S-a îngropat și a înviat a treia zi după 
scripturi”, pentru iertarea slăbiciunilor și greșelilor noastre!

De acea, să ne deschidem larg porțile sufletului pentru a pătrunde și în 
acest an lumina învierii care ne aduce cu ea liniște, îngăduință, smerenie și 
multă iubire!

Fie ca Sfânta Înviere a Domnului să fie prilej pentru a ne întări 
rugăciunile către Domnul Dumnezeul Nostru și fiul Său Isus Hristos pentru 
sănătatea și bunăstarea noastră, a tuturor!

HRISTOS A ÎNVIAT!!              PAȘTE FERICIT!!
(Preot Paroh Biserica Ortodoxă Sârbă Deta Liubodrag Boghicevici)

Ce adevăr înălțător, sublim și unic. Câtă mângâiere și fericire 
revarsă în sufletele noastre. Ce speranța și siguranță care merge dincolo 
de mormânt. Ce privilegiu binecuvântat să vestim și în acest an atât de 
nesigur, învierea Stăpânului Vieții. Sa deschidem larg porțile ferecate ale 
inimii și așa sa putem celebra biruința definitivă asupra morții: ”Unde îți 
este biruință moarte? ” scrie la 1 Cor 15:55. Domnul Hristos a câștigat 
lupta cu moartea, păcatul și Cel rău odată și pentru totdeauna. Dușmanul 
cel mai de temut al omului a fost învins. Apostolul Pavel scrie la 1 Cor. 
15:57 " Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin 
Domnul nostru Isus Hristos!" Sa nu îngăduim sub nici-o formă fricii de 
boala sau moarte sa umbrească evenimentul învierii Domnului ISUS. 
Timpul de părtășie din Biserici și familie să ne încurajeze și sa ne motiveze 
să slujim cu pasiune Aceluia care este VIU. Numai El ne poate elibera de 
orice presiune a Vieții ca să putem trăi vestind învierea Lui. Să nu uitam 
căci Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre, a înviat prin puterea 
lui Dumnezeu. Să-L iubim, să ascultam de El în toate lucrurile. 

HRISTOS A ÎNVIAT! Și PASTE BINECUVÂNTAT ȘI FERICIT! 
În dragostea Celui VIU

(Pastor Ghiță Sporea - Biserica Baptistă Deta)

Ziua celei mai mari minuni
Ziua cea mai frumoasă și sărbătoarea cea mai înălţătoare este ziua 

învierii Domnului. Este ziua celei mai curate bucurii, ziua celei mai dulci 
mângâieri, ziua celei mai mari minuni, ziua celei mai adânci taine, ,,ziua pe 
care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea.”(Ps.117,24).

Atât de mare este ziua învierii și a Dumnezeirii Mântuitorului, 
încât ea se răsfrânge în toate slujbele religioase și se sărbătorește în toate 
duminicile. Toate sunt ,,ale învierii”, toate redau ceva din frumuseţea 
zilelor de Paști.

De unde atâta lumină, atâta bucurie,atâta mângâiere și taină?...Din 
minunea învierii!...

Hristos a înviat!...
Aceasta e cântarea veacurilor creștine, dogma mântuirii noastre, 

credința adânc mângâietoare și fericită pe care o mărturisim ori de câte ori 
rostim cuvintele: ,,Cred…în Fiul lui Dumnezeu…care s-a răstignit….și a 
înviat a treia zi, după Scripturi…”

Ca minune și fapt istoric, învierea Domnului se dovedește prin 
arătările Lui după înviere și prin martorii care l-au văzut înviat.

Acesta arătări au făcut din ucenici apostoli și din pescari misionarii 
lumii. Întreagă credinţa Apostolilor, mărturisirea Bisericii și toate 
Scripturile au o concluzie, cuprinsă în cuvintele sărbătorești:

Hristos a înviat!...
Hristos a înviat înseamnă că toate profeţiile, tainele și minunile 

biblice sunt adevărate. Hristos a înviat înseamnă că toate învăţăturile 

Sfintei Scripturi și toate lucrările sfintei Biserici sunt mântuitoare. Hristos 
a înviat înseamnă că El este ,,lumină din lumină și Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat”. Hristos a înviat înseamnă că El este Paștele nostru, 
bucuria și sărbătoarea Ortodoxiei. Hristos a înviat înseamnă și arată că și 
noi vom învia. Există o înviere a lui Hristos, există o înviere a morţilor. 

Credinţa în învierea Mântuitorului este bucuria, nădejdea și 
mângâierea tuturor creștinilor. Ea susţine bucuria de a trăi și dă sens și 
măreţie vieţii noastre. Pentru înviere ne jertfim instinctele și ducem greul 
unei vieţi pe care o dorim mai bună și mai frumoasă; pentru înviere trăim 
și murim, încredinţaţi că numai prin înviere viaţa își deschide înaintea 
noastră porţile sale tainice.

Învierea este biruinţa definitivă a lui Hristos pe pământ, împlinirea și 
încoronarea slujirii Sale de Domn și Mântuitor al lumii, dovada și puterea 
Dumnezeirii Lui și totodată începătura și pârga învierii noastre.

Hristos este Dumnezeul nostru, Dumnezeul făcut om, Fiul întrupat, 
care prin înviere schimbă durerea în bucurie, iadul în rai și moartea în 
viaţă. De aceea  îngerii o laudă în ceruri și noi pe pământ cu inimă curată 
și cu faţa mai senină ca altădată o cântăm și o preamărim.

Părintele ceresc, de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel 
desăvârșit, să vă ajute să petreceţi sărbătoarea Învierii Domnului cu sănătate, 
bucurie și pace, sporind întru tot lucrul bun și bine plăcut lui Dumnezeu.

HRISTOS A ÎNVIAT!
(Protopop Pr. Ioan Prisăcean)

Hristos e viu!
Prin îndurarea lui Dumnezeu, zilele acestea sărbătorim un nou 

Paște. E cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, deoarece prin 
moartea pe cruce și învierea lui Hristos din morți, Dumnezeu a arătat 
omului cât de mult îl iubește. Cu toții știm că iubirea adevărată se 
dovedește nu prin vorbe, ci prin fapte. Și asta a făcut Dumnezeu 
pentru om, ca să îl salveze de la moarte: S-a dat pe Sine Însuși să 
moară. Apoi nu doar că a suferit și a murit în locul omului, ci a și 
înviat, dându-i astfel omului și o certitudine și o speranță vie – că El 
este pururi viu și îl așteaptă pe om să răspundă tot cu dragoste iubirii 
Lui infinite. Când iubești pe cineva, îți dorești să fii tot timpul în 
prezența persoanei iubite. Aceasta dorește și Dumnezeu de la noi: să 
căutăm mereu prezența Sa în viețile noastre. Cum putem face acest 
lucru? Conștientizând că fără El, Mântuitorul nostru, nu putem trăi, 
iar tot ceea ce facem să facem cu gândul la El, cu dorința de a-I aduce 
Lui plăcere prin faptele noastre. El ne cheamă la o relație personală și 
permanentă cu El. Această relație de iubire se dezvoltă pe zi ce trece 
și va culmina în momentul în care Domnul nostru iubit ne va duce 
să locuim pentru totdeauna cu El. La fel cum El a biruit moartea 
și a înviat, ne-a dat garantul că și omul – dacă crede și dorește cu 
tot sufletul lui – va birui moartea fizică și va trăi veșnic în prezența 
Domnului. 

Îmi doresc ca această sărbătoare să fie prilej de o apropiere mai 
mare de Mântuitorul nostru. Să dorim mai mult prezența Sa în viața 
noastră, să dorim să facem ce Îi este plăcut și astfel să ne pregătim zi de 
zi pentru marea întâlnire în slavă cu Iubitul nostru Mântuitor. Faptele 
noastre și viața noastră întreagă reflectă cât de mult Îl iubim pe El și 
cât de mult apreciem Darul măreț pe care Dumnezeu ni l-a oferit prin 
Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat și trăiește! Este El viu și 
trăiește și în inima ta? 

Vă doresc un praznic binecuvântat, 
plin de prezența Mântuitorului! 

(Pastor Biserica Penticostală Deta, Matei Popa)
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Dumnezeu să o odihnească în pace!
 MLADIN ARANKA, 

decedată  la data de  26.02.2021  -80 ani
 COȘOVEANU MARIA, 

decedată la data de 20.03.2021-78 ani
 BIRDEAN ELENA,

decedată la data de 23.03.2021-84 ani
 ANDRAȘ LIVIA, 

decedată la data de 25.03.2021-89 ani
 VASTAG MARIA, 

decedată la data de 02.04.2021-74 ani
 IOVA IOAN-DAMIAN, 

decedat la data de 11.04.2021-69 ani
 BRÎNZEI ANASTASIA, 

decedată la data de 12.04.2021-77 ani
Primăria oraşului Deta transmite familiei 

îndoliate, sincere condoleanţe!
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                   CĂSĂTORII
 MONINEȚ VASILE și MAGIAR CORNELIA - 

03.04.2021
 VIERU DANIEL și CHIRILĂVASILICA-LILIANA 

- 03.04.2021
 ȘERBAN SEBASTIAN-IONUȚ și BALCU 

DANIELA-MARIA-VALENTINA - 11.04.2021
 KARABAS RAUL-GHEORGHE și MAKAI 

ELISABETA-GIORGINA - 17.04.2021
 LIVADARIU REMUS-ADRIAN și ADAM ANCUȚA-

CRISTINA - 17.04.2021

Le dorim Casă de piatră!

Noaptea de Înviere pe muntele Meteora

Fiecare dintre noi am trăit momente 
înălțătoare în cursul vieții noastre. Aceia 
dintre noi care nu am avut parte de astfel de 
clipe, poate acum, în cursul nopții de înviere 
ne vom putea bucura de ele. Eu, să știți, nu 
voi putea niciodată să uit noaptea înstelată 
de la poalele ACROPOLEI din amfiteatrul 
ODEON ATHICUS, când sub stelele 
vegheate de luna ateniană, vocea minunată 
a cântăreței NANA MOUSKOURI m-a 
înălțat pe cele mai angelice culmi ale 
sufletului meu. De asemenea, nu pot uita 
noaptea aceea întunecoasă când la marginea 
deșertului Sahara pe platoul Ghiza, deodată 
din toiul nopții o voce din difuzoarele aranjate 
cu rafinament științific, a spart liniștea: 
”cortina nopții se va deschide și se va juca 
– POVESTEA CIVILIZAȚIEI MULT 
APUSE”. Ce să vedeți dragii mei? Un con de 
lumină a inundat Capul Sfinxului și a celor 
trei piramide. Comorile Egiptului străluceau 
în fața noastră. Ca turist neconvențional 
care a escaladat mai multe vestigii istorice 
ale lumii, de această dată  m-am hotărât să 

ajung la vârful celei de-a opta minuni a lumii, 
piramida KHEOPS, care patru milenii a fost 
mai înaltă ca săgeata catedralei din KOLN, și 
i-a depășit performanța cu 13 metri. Intrând 
în marea piramidă cu capul aplecat, apoi 
ghemuit, să nu mă izbesc de tavan, aerul era 
stătut, era dificil de respirat. Îmi simțeam 
plămânii zdrobiți de stâncile atât de desăvârșit 
îmbinate încât între ele nu se putea pune nici 
o foaie de țigară. În vârful piramidei am găsit 
o cameră goală cu sarcofagul gol, poate a 
faraonului Keops. Aici am înțeles EU, OMUL 
DE RÂND, care am atins vârful piramidelor 
cum NU EXISTĂ UN PUNCT FINAL, 
ci doar locul unde PIATRA SUFLETUL 
OMULUI se transformă într-o IDEE 
TRANSCEDENTALĂ CĂTRE BUNUL 
DUMENZEU. După toate acestea, cum aș 
putea uita ziua aceea însorită de primăvară, 
cea mai frumoasă și de neuitat din viața mea, 
în săptămâna mare a Paștelui ortodox, când 
din orașul KALANBAKA (Grecia) din nord 
vestul Tesaliei de-a lungul râului Piros am 
luat drumul spre stâncile lanțurilor virtuali 
dintre pământ și văzduh METEORA, 
adliteram: ”mijlocul cerului” – suspendat 
în aer, la al doilea complex de mănăstiri ale 
Greciei, după Athos. Primii călugări au venit 
aici să locuiască în sec. XI în peșteri pustii, 
care se observă și astăzi, iar din sec XIV se 
refugiaseră de invadatorii turci și albanezi. 
Drumul către mănăstire este extrem de 
pitoresc, pe Valea Tesaliei, cu multe serpentine 
și meandre, care mă fac să aștept cu sufletul la 
gură priveliștea fantastică despre care atât de 
mult am citit. Ajungând pe platoul mănăstirii 

Varlaam, am avut impresia că ceea ce văd în 
realitate este de fapt un vis. În jurul muntelui 
zăreai văi înverzite, pestrițe cu localități 
miraculoase cu case albe. Odată cu lăsarea 
serii a sosit și NOAPTEA DE ÎNVIERE 
de pe platoul mănăstirii Varlaam, de pe 
muntele Meteora, unde am trăit un moment 
nemărginit al sublimului. Acel moment îl pot 
numi o ÎNTÂLNIRE CU DIVINITATEA. 
Au început să se audă încet rugăciunile 
călugărilor din chiliile lor, care au cuprins 
întregul munte, inundând văile câmpiei 
Tesala cu micile sate cu case cu acoperișuri 
imaculate albe. La fel și sufletele noastre, 
indiferent de religie sau etnie, au reușit să ne 
unească parcă într-un suflet. Până și eu, catolic 
fiind, am trăit cea mai sublimă NOAPTE 
DE ÎNVIERE A ORTODOXIEI și privind 
în jurul meu marea lumină a lumânărilor 
care se contopeau cu cerul, devenind una cu 
divinitatea, sufletele noastre se rugau în cor: 
”Așteptăm minunea Învierii alături de Tine, 
Doamne Isuse Hristoase binecuvântează-ne 
și coboară harul tău sfânt, odată cu primirea 
luminii Sfintei Treimi. Te rugăm să aduci 
în sufletele noastre minunea Învierii, iar pe 
buzele noastre magice cuvinte care te înalță!”. 
Din acel moment la fiecare Înviere retrăiesc 
același sentiment sublim al divinității care 
este prezent în fiecare dintre noi (părinți, 
copii, nepoți, bunici) și îl simțim și noi 
prezent în fiecare noapte de Înviere odată 
ce auzim preotul nostru spunând melodios: 
Hristos a Înviat!

Și noi, la rândul nostru exclamăm; 
”Adevărat a Înviat!” (Libuș Endre)

Magnet de fericire
Paștele vine cu tradiții și bucurie pe chipurile noastre, dar cel mai 

important, vine cu familia. De cele mai multe ori, pregătirile ne agită și 
avem impresia că timpul ne împiedică, iar nimic nu va fi perfect. Dar ce 
înseamnă de fapt acest “perfect”? Trăim la viteză maxima fără să ne dăm 
seama că fiecare clipă trăită alături de cei dragi este adevăratul cadou pe 
care ni-l oferă aceasta sărbătoare. Ținem post, in timp ce numărul de 
prăjituri si colaci crește și perfect este momentul când mama zâmbește 
mândră, motivul fiind eu. Căci am reușit să o ajut, cu mâinile mele mici, 
sa ne apropiem de final, rămânând mai mult timp de petrecut împreună. 
Vinerea patimilor ne prinde lângă ouăle vopsite cu coji de ceapă roșie, 
însă pentru amuzamentul mamei, câteva sunt pictate cu ajutorul unor 
tehnici de pe internet. Mergem la Înviere cu gândul la lumină și primim 
în suflet flacăra care ne va mântui și anul acesta, curățându-ne de rău și 
lăsând doar iubire în adâncul nostru. Ajungem din nou acasă puri și-n 
ceasul târziu, tradiția spune să ciocnim ouă și să ne veselim, căci a Înviat 
Domnul. De dimineață se încep pregătiri pentru mult așteptata masă 
de Paste, la care vor fii prezenți toți membrii familiei. Iar cei ca mine, 
nerăbdători, numărăm secundele pana când invitații ne calcă pragul. 
Odată cu sosirea acestora, casa este cuprinsa de zâmbete și de o armonie 
molipsitoare, fiecare din noi spunând și ascultând povești palpitante, 
savurând mâncarea, ciocnind ouă si deschizând cadourile așteptatului 
iepuraș. Îmi doresc ca, în acele momente, timpul sa se oprească și sa 
mă lase să trăiesc clipa la nesfârșit, căci foarte rar se întâmplă sa fim 
împreună cu toții. Această “reuniune” li se datorează sărbătorilor, care, au 
devenit în timp, un magnet de fericire. (Iadranca Giurgiev)

De Înviere
E sâmbătă,
e seara cea mult așteptată
plină de lumină, 
plină de speranță, 
plină de viață.

În seara asta
Isus Hristos va Învia
Toți îl așteptăm
Cu mic cu mare
Pentru că e sărbătoare.

Îl vom primi
Cu sufletul deschis,
Cu iubire și credință,
Cu lumină și culoare
În viața noastră.

Paștele e aproape, 
Iepurașul, 
În curând va sosi
Daruri multe veți primi!

(Racz Maria, 24 ani)


