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Deta, în pericol de a rămâne fără gaz

9 MAI – ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE

Compania OMV Petrom a anunțat că din 15 iulie nu va mai 
opera conducta prin care se livrează gaze naturale pentru partea de 
sud a județului Timiș în zona Deta. Zăcământul de la Partoș este 
gol, iar compania va abandona instalațiile existente. 

Este posibil ca din mijlocul verii, locuitorii din Deta, Banloc, 
Voiteg, Denta și Stamora-Moravița să rămână fără gaz pentru că 
varianta în care livrarea de gaze să se facă din Sistemul Național 
de Transport, fie printr-o conductă nouă, fie prin conducta deja 
existentă este destul de improbabilă. Activitatea aceasta este în afara 
atribuțiilor legale ale unei companii producătoare de gaze, dacă s-ar 
opta pentru utilizarea conductei vechi. De aceea, OMV Petrom 
propune în continuare ca vechea conductă să fie preluată de o 
entitate care se ocupă cu transportul și distribuția gazului.

Sudul județului Timiș este alimentat din 1981 cu gaz de sondă 
de la Partoș. Perioada de vârf a producției a fost între 1983-1987. 
Din anul 2004, gazul a fost tot mai puțin, iar locuitorii au resimțit 
asta, deoarece gazul de sondă era mult mai slab ca gazul metan 
din sistemul național. În ultimii trei ani, conform OMV Petrom, 
producția de gaz a zăcământului a fost de doar 3.500 cmc pe zi. 
Iarna, gazul nu mai acoperea necesitățile orașului Deta și a celor 
patru comune din jur. De aceea, știm deja că apăreau probleme 
grave legate de sistarea gazului.

Pentru că zăcământul nu mai produce nimic din noiembrie 
2020, OMV Petrom a inițiat procedurile încetării concesiunii 
zăcământului deși contractul era până în 2023. Instalațiile 
existente vor fi abandonate, asta în cazul în care E-on Gaz pentru 
Deta și Premier Energy pentru comunele învecinate nu vor 
prelua conducta existentă, astfel încât și după 15 iulie, Deta și 

împrejurimile să fie alimentate de la sistemul național de gaz. Cele 
două firme au posibilitatea financiară să facă acest lucru și nici nu 
ar avea de pierdut dacă ar prelua conducta și ar asigura livrarea 
gazului. Primăria Deta împreună cu celelalte primării afectate și 
Consiliul Județean au finanțat un studiu de fezabilitate pentru o 
variantă alternativă de alimentare cu gaz a zonei. Acest studiu se 
va finaliza în septembrie 2021 moment în care Transgaz ar putea 
începe lucrările dar până la acel moment autoritățile trebuie 
să găsească o soluție urgentă. Este nevoie de o implicare clară a 
Prefecturii Timiș, a Consiliului Județean și a Ministerului Energiei 
pentru rezolvarea acestei probleme. Dacă nu se găsește o soluție 
cât mai urgent Deta va rămâne fără gaz consecințele fiind extrem 
de grave. Spitalul, școlile, fabricile din oraș și nu în ultimul rând 
locuitorii vor fi grav afectați. 

În evoluţia multimilenară a 
poporului român, evenimentele de la 
9 mai 1877 și 9 mai 1945, precum și 
Ziua Uniunii Europene se înscriu ca 
momente glorioase ale luptei românilor 
pentru libertate, unitate și independenţă. 
Sărbătorirea zilei de 9 mai este pentru 
poporul nostru un prilej de îndreptare 
a gândurilor pline de recunoștință 
către generațiile de luptători și eroi care  
și-au dat viața pentru o Românie liberă, 
independentă, într-o Europă unită. 
Cu acest gând Primăria Orașului Deta 
a organizat o comemorare a eroilor 

neamului românesc, deși ne aflăm într-un  
an greu încercat, acum mai mult ca 
oricând trebuie se ne îndreptăm sufletele 
spre cei care au biruit din iubire și 
devotament pentru poporul românesc, 
urmând exemplul lor și luptând la rândul 
nostru cinstit și demn, dar mai ales cu 
mare credință în Dumnezeu, pentru a ne 
elibera din acest context pandemic în care 
încă ne aflăm. Evenimentul s-a desfășurat 
duminică, 9 mai, la monumentul eroilor 
din piața pompierilor, urmând nomele 
de siguranță și totodată de prevenire a 
răspândirii Covid-19 și a fost deschis de 
către viceprimarul orașului Deta, domnul 
Corneliu Traian Pluștea. A urmat un 
tedeum oficiat de către protoiereul Ioan 
Prisăceanu, după care a fost evocat un 
scurt istoric al evenimentelor istorice 
celebrate la data de 9 mai. Acțiunea 
s-a încheiat cu ceremonialul depunerii 
coroanelor de flori, în memoria eroilor 
neamului românesc. 

La eveniment au participat și au depus 
coroane de flori reprezentanți ai următoarelor 
instituții, organizații și partide politice:
♦ PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA
♦ POLIȚIA DE FRONTIERĂ A ORAȘULUI 

DETA
♦ UNITATEA DE JANDARMI A ORAȘULUI 

DETA
♦ UNITATEA DE POMIPERI MILITARI A 

ORAȘULUI DETA
♦ LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. NICOLAE” 

DETA
♦ SPITALUL ORĂȘENESC DETA
♦ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
♦ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
♦ PARTIDUL USR PLUS
♦ PARTIDUL UDMR
♦ PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
♦ ASOCIAȚIA SENIORILOR DETA
♦ FORUMUL DEMOCRAT AL GERMA-

NILOR ÎN ROMÂNIA – FILIALA DETA
♦ PARTIDUL AUR

(Božić Diana)
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Protejarea mediului înconjurător
Cuvintele ne ajută să transmitem multe tipuri de mesaje, și 

reflectă gândurile noastre, dar ceea ce demonstrează cu adevărat 
intențiile omului sunt acțiunile sale. Faptele vorbesc pentru noi și 
sunt singurele care pot aduce o schimbare în bine într-o comunitate. 
Acest lucru ne demonstrează un elev de 11 ani, cetățean al orașului 
Deta, Drăgan Răzvan, care a avut o inițiativă demn de urmat, și 
anume, a dat întâlnire pe pagina sa de facebook tuturor doritorilor 
în parcul Anton Kratzer, pentru a curăța parcul de deșeuri. La 
întâlnirea sa a participat, și reprezentantul Primăriei Orașului Deta, 
Petrican Mirel. Astfel, în data de 22 aprilie,  în urma inițiativei de 
un exemplu desăvârșit, au fost strânși aproximativ 17 saci de 60 
l de gunoi menajer, ceea ce demonstrează  faptul că trebuie să ne 
îngrijim cu mai multă dragoste și responsabilitate orașul și mediul 
în care locuim. În rândurile de mai jos Răzvan, pasionat și foarte 
bine documentat de îngrijirea mediului înconjurător ne va da 
câteva sfaturi benefice!

Orice om produce gunoi, oricând și oriunde! De aceea trebuie 
să trăim un stil de viață sustenabil, iar pentru a trăi cu toții într-un 
mediu mai curat trebuie să urmăm următoarele reguli:

1. Colectăm deșeurile selectiv, de exemplu putem colecta 
selectiv pe 4 fracții de deșeuri:

a. Deșeuri reciclabile
- hârtie și carton, curate, fără să existe pete de ulei sau grăsimi, 

fără etichete, bonuri, hârtie plastifiată. Aceasta din urmă conține o 
peliculă de plastic care poate înfunda sistemul de reciclare.

- plastic și metal. Există mai multe tipuri de plastic, mai exact 
7, dar nu toate se reciclează.

Tipul 1. (P.E.T.) – se reciclează prin pliere și nu se refolosesc
Tipul 2 (H.D.P.E.) –  se reciclează și se pot refolosi
Tipul 3 (P.V.C.) –  se reciclează mai greu, prin urmare trebuie evitate
Tipul 4 (L.D.P.E.) –  se reciclează și se pot refolosi
Tipul 5 (P.P.) – nu se reciclează, dar nici nu se pot refolosi
Tipul 6 (P.S.) – sunt periculoase prin urmare se reciclează 

dificil și trebuie evitate
Tipul 7 (O) – cuprinde alte tipuri de plastic care trebuie 

depozitate la deșeuri menajere 
b. Deșeuri menajere
Sunt acele deșeuri care nu se reciclează. Acestea conțin 

deșeuri murdare și nereciclabile (ex: mănuși, lumânări, hârtie 
plastifiată, deșeuri de igienă personală, mucuri de țigară, etc.). 
Acestea pot fi eliminate prin folosirea altor produse biodegradabile 
sau reutilizabile precum periuța de dinți din bambus, sacoșa din 
material textil, pastă de dinți sub formă de pastilă, veselă de unică 
folosință biodegradabilă, pai pentru băut din metal, etc.

c. Deșeuri biodegradabile
Acestea se pot composta în fiecare gospodărie, producându-se 

un îngrășământ natural care poate fi folosit la plante.
d. Deșeuri de sticlă
Aceste deșeuri trebuie să fie curate, fără capac sau dop, acestea 

nu trebuie să fie confundate cu cele din porțelan sau ceramică. 

Deșeurile din sticlă trebuie să fie depozitate în containere de tip 
iglos special amenajate pe domeniul public de către autoritățile 
locale.

2. Evitarea risipei alimentare. Aproximativ 17 kg de alimente 
sunt aruncate la gunoi de fiecare dintre noi lunar, iar într-un an 
vom ajunge chiar și la 160 kg/individ, mai ales că prin depozitarea 
deșeurilor biodegradabile în gropile de gunoi împreună cu cele 
nereciclabile se produce gazul metan, o substanță foarte toxică 
pentru mediu deoarece dacă întră în apa freatică poate strica un 
ecosistem întreg.

3. Evitarea risipei de plastic sau deșeuri. Un român produce 
anual aproximativ 273 kg de gunoi anual, ceea ce este enorm, mai 
ales că suntem pe locul 2 în coada reciclării în Europa.

Ce putem face?
Putem folosi produse care provin din surse naturale sau 

cumpărarea fructelor și a legumelor în săculeți  reutilizabili, mai ales 
că până în 2046 cantitatea de deșeuri din mări va fi mai mare decât 
cantitatea de viețuitoare care trăiesc acolo. Vă îndemn să protejăm și 
să îngrijim orașul nostru natal dar totodată și mediul înconjurător, 
în acest fel reușim să creștem calitatea viții noastre și să trăim mai 
frumos! Și sper ca tot mai mulți dintre noi să înțelegem faptul că 
locul deșeurilor este în coșul de gunoi, nu pe lângă el. Așadar, vă 
așteptă alături de mine într-o nouă aventură de curățenie în parcul 
orașului Deta, care va fi anunțată din timp. (Răzvan Drăgan)

Primăria orașului Deta dorește să reamintească cetățenilor orașului Deta și a satului Opatița 

necesitatea depunerii DELCLARAȚIEI DE IMPUNERE privind stabilirea taxei de salubrizare 

pentru persoanele fizice conform H.C.L nr.28 din data de 04.03.2021. Începând cu luna martie 2021 

taxa de salubrizare se plătește la sediul Primăriei orașului Deta. Ca atare vă invităm să procedați 

lunar la achitarea acesteia pentru a nu acumula penalități de întârziere.
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Învierea Domnului sărbătorită 
la Deta de credincioșii ortodoxi

Sărbătoarea Învierii la 
credincioșii catolici din Deta

În căutarea lui Iepurilă…
Odată cu venirea și stabilirea pandemiei aspra lumii întregi, viețile 

noastre au suferit o întorsătură la 180 de grade. Și nu ne-a rămas altceva de 
făcut decât să ne străduim să respectăm măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului pentru a-l alunga de lângă noi cât mai curând posibil. Astfel, am 
fost nevoiți să ne adaptăm tuturor situațiilor impuse. În acest fel am sărbătorit 
orașul nostru, de ziua lui, prin artă, lansând concursul, iar de Crăciun am 
pornit ”În căutarea lui Moș Crăciun” împreună, ca o mare familie!! Și cum 
nu doar pandemia a pus stăpânire pe orașul nostru, ci și talentul, Moșu` a 
fost cucerit de îndată de multiculturalitatea și diversitatea localității noastre, 
astfel că a venit cu multe cadouri pentru toți copiii mici și mari din orașul 
nostru. Și ce credeți, deși nu face cunoștință pentru prima dată cu vestita 
pandemie cauzată de coronavirus, Iepurașul Iepurilă, fricos din fire s-a ascuns 
și de această dată, prin urmare a dispărut, din nou, și el!! Așadar, nu ne-a 
rămas altceva de făcut decât să îl căutăm și să îl ademenim spre orașul nostru. 
Astfel Primăria Orașului Deta a lansat pe pagina sa de facebook concursul 
”În căutarea lui Iepurilă”, prin intermediul căruia cetățenii orașului Deta, 
indiferent de vârstă au transmis lucrările sale la cele trei categorii: Desen/
Pictură, Creație literară, Ornamente de Paște/Ouă încondeiate. Și cum în 
orașul nostru domnește talentul și frumosul, iepurașul năzdrăvan a fost 
cucerit de îndată ce a făcut cunoștință cu minunatele creații realizate, în urma 
expoziției care a avut loc la intrarea în instituția sediului primăriei orașului 
nostru în data de 28 aprilie 2021, cu toate lucrările primire. În aceeași zi, 
în sala de ședințe a Consiliului Local a avut loc decernarea premiilor, la 
care au participat concurenții entuziaști de întâlnirea cu Iepurașul de Paște. 
Însă, cum lui Iepurilă al nostru i se potrivește de minune proverbul ”lupul 
își schimbă părul, dar năravul, ba„ el a rămas la fel de fricos și nu s-a arătat 
nici în acest an. În schimb însă s-a dovedit extrem de cucerit de talentul 
concurenților noștri, drept pentru care a lăsat premii pentru toți participanții 
la concurs desemnându-i câștigători pe fiecare în parte. În cadrul întâlnirii cu 
reprezentanții Primăriei Deta concurenții au vizionat povestea Iepurașului de 

Paște și totodată au vizionat povestea Paștelui care ne-a demonstrat tuturor 
că această sărbătoare este de fapt despre Isus Hristos care este Mântuitorul 
omenirii, însă Iepurilă rămâne un simbol îndrăgit de toți copii mici și mari 
din lumea întreagă. A urmat apoi motivul principal al întâlnirii și anume 
înmânarea cadourilor lăsate de vestitul Iepurilă, care a lăsat câte un coș plin cu 
produse de pictură pentru a le dezvolta în continuare talentul concurenților 
și a participa și la următoarele concursuri lansate de Primăria Orașului Deta. 
Astfel, copiii mici și mari au părăsit instituția noastră atât cu brațele cât și cu 
inimile încărcate!! Inimi pline de bucurie și satisfacție că prin intermediul 
talentului lor au reușit să îl cucerească pe Iepurilă și să readucă în orașul Deta 
sărbătorile pascale pline de culoare și parfum de primăvară.  

Participanții la concursul ”În căutarea lui Iepurilă…”
I. CATEGORIA DESEN/PICTURĂ

1. Kovacs Kristian – 6 ani
2. Drăgan Daria  – 7 ani
3. Birdean Sara –  9 ani
4. Miloș Octavian – 9 ani
5. Grad Alexia – 10 ani
6. Pavel Andra – 10 ani
7. Kovacs Zoltan – 11 ani
8. Giurgiev Iadranca – 16 ani
9. Ivancea Amira – 22 ani
10. Petrican Sonia – 23 ani
11. Cadia Sorin – 56 ani

II. CATEGORIA CREAȚIE LITERARĂ
1. Giurgiev Iadranca – 16 ani
2. Racz Maria – 24 ani

III. CATEGORIA ORNAMENTE DE PAȘTE
1. Konig Ingrid – 6 ani
2. Giurgiev Ariana – 10 ani
3. Griguță Cristian – Codruț – 13 ani

Învierea Domnului reprezintă cea mai mare 
sărbătoare a creștinismului, dogma fundamentală 
a credinței creștine. Este o sărbătoare a sufletului, a 
bucuriei depline, a luminii divine. În noaptea Învierii cei 
mai mulți dintre creștini se regăsesc și își pun speranța 
în lumina sfântă adusă de la Ierusalim, tărâmul sfânt, 
care ne amintește de sacrificiul suprem, de bunătatea și  
iubirea, prin care Tatăl Ceresc a creat omenirea.  După 
ce anul trecut, din cauza pandemiei COVID19, pentru 
prima dată în orașul Deta, slujba de Înviere a avut loc 
fără prezența credincioșilor, iată că în acest an tot cu 
ajutorul lui Dumnezeu, cel mai de seamă eveniment 
religios al creștinătății a adunat sute de creștini, în 
fața Bisericilor Ortodoxe Române și Sârbe din orașul 
nostru. Potrivit tradiției și în conformitate cu legislația 
în vigoare Slujbele de Înviere, oficiate de către preoții 
Bisericii Ortodoxe Române, protoiereu Ioan Prisăceanu 

și preot paroh Ioan Ciprian Blagoe precum și de către preotul paroh al  Bisericii Ortodoxe 
Sârbe, Liubodrag Boghicevici au fost deschise cu primirea de către credincioși a luminii de la 
Ierusalim, iar mai apoi cu lumânările aprinse, împreună, ca o mare familie,credincioșii celor 
două biserici în fruntea celor trei preoți au înconjurat  centrul orașului pentru a vesti marea 
bucurie a Învierii Domnului nostru Isus Hristos! La întoarcere fiecare credincios s-a oprit la 
biserica de care aparține și a urmat slujba de Înviere. Pe tot parcursul derulării celor două slujbe 
de Înviere participanți au păstrat, toate prevederile legale aflate în vigoare, au purtat masca și 
a păstrat distanțarea. Numărul imens de credincioși arată nădejdea și speranța în mai bine pe 
care o punem cu toții în mâinile lui Dumnezeu și ne rugăm să depășim aceste momente critice 
în care ne aflăm cât mai repede cu putință. (Diana Božić)

Prin ispășirea 
lui Isus Cristos, toți 
oamenii vor fi înviați. 
Trupul și sufletul nostru 
vor fi reunite într-o stare 
perfectă nemuritoare. 
Înțelegerea și obținerea 
unei mărturii a învierii 
ne poate ajuta să privim provocările și triumfurile vieții 
cu speranță și o perspectivă adecvată. Anul acesta am 
trăit Învierea Domnului așa cum dorește orice creștin 
cu credință. În biserică. La Liturghia de Înviere am fost 
împreună la mormântul lui Isus amenajat în biserica 
noastră. A fost înălțător și plin de har să vă văd în 
jurul altarului, chiar dacă am fost mai puțini din cauza 
pandemiei. Puțini, dar evlavioși, și cu mare încredere 
că a fost ultimul an,când am fost nevoiți să sărbătorim 
astfel. Nici procesiunea de înviere nu a fost așa cum o 
știam pentru că a trebuit să ținem cont de obligativitatea 
menținerii distanței între persoanele participante în 
vigoare încă la data respectivă (1,5 m în exterior). 
Sărbătoarea a fost restrânsă, dar credința noastră nu poate 
fi constrânsă de nicio pandemie, fiindcă este în inima 
noastră, și încercăm să arătăm celor din jur, că credința 
noastră în Înviere coordonează toate cuvintele și faptele 
noastre. (Lokodi Attila preot paroh Deta)
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Dumnezeu să o odihnească în pace!
 LEČIČ IOANA-EUGENIA, 

decedată la data de 25.04.2021 - 66 ani
 BURCUȘ GHEORGHE,

 decedat la data de 08.05.2021 - 70 ani
 COVACI NASTASIE, 

decedată la data de 13.05.2021 - 63 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiei 
îndoliate, sincere condoleanţe!

PRIMĂRIEI DETA

Prin dulcea noastră Bucovină…

În timpul studenției mele m-am hotărât 
să vizitez ”ȚARA DE SUS -DULCEA 
BUCOVINĂ” meleag de glorie și legendă, ținut 
de încântare și vis, vatră de frumuseți neasemuite – 
oamenilor ei și celor de pretutindeni, ca un generos 
tărâm istoric, economic,social, uman și geografic. 
Drumul meu a pornit din Târgu Mureș, Cheile 
Bicazului pe traseul Sfântu Gheorghe – Miercurea 
Ciuc – Gheorgheni - Poiana Teiului. Traseul acesta 
mi-a oferit un peisaj printre munți, prin Parcul 
Național Cheile Bicazului – Hășmaș și Parcul 
Național Ceahlău, până la Bicaz. Pensiunile din 
casele respective mi s-au părut modeste, primitoare 
și ieftine – pentru buzunarul unui student. Pe 
drum am descoperit hărăzite de natură frumuseți 
rar întâlnite, desfășurându-se din Munții Dornei 
zgomotoasa apă curgătoare a Bistriței m-a urmărit 
până la apele domole ale Siretului ce străbat șesuri 
rodnice. M-au  încântat pădurile confiere care au 
îmbrăcat stâncile miraculoase, monumente ale 
naturii – unice în țară, care te cheamă cu relicvele 
lor, amintiri din epoci mult apuse, toamnă bogată 
cu ozonul tonifiant nemaiîntâlnit al înălțimilor. 

Aducându-mi aminte de lecturile mele din 
copilărie m-am abătut din drum pe lângă Ozana 
”cea mai frumoasă râpă curgătoare și limpede ca 
și cristalul” și am vizitat HUMULEȘTIUL lui 
CREANGĂ, precum casa memorială de lângă 
TÎRGU NEAMȚ. Să știți că orice om cu inima 
de copil, își dorește să mai vadă locul copilăriei lui 
Nică. În drum spre CETATEA NEAMȚULUI, 
nu puteam să nu vizitez MĂNĂSTIREA 
AGAPIA ȘI VĂRATEC, incluse în Patrimoniul 
Mondial Unesco - pentru valoarea lor istorică și 
culturală. Acolo am găsit CASA MEMORIALĂ 
a prozatorului ALEXANDRU VLAHUȚĂ a 
cărui capodoperă ROMÂNIA PITOREASCĂ 
pe care mulți dintre noi am citit-o. de unde 
cu UN TRANDAFIR ALB – simbol pentru 
oricare dintre noi al PURITĂȚII m-am îndreptat 
către VĂRATEC la mormântul VERONICĂI 
MICLE, muza Luceafărului românesc MIHAI 
EMINESCU. Depunându-mi trandafirul alb al 
purității la mormântul ei, ore în șir m-am recules 
și am recitat toate poeziile poetului nostru național 
învățate de mine în timpul liceului. Despărțindu-
mă de calea istorică și culturală am luat CALEA 
SPIRITUALĂ. Și am ajuns la MĂNĂSTIREA 
PIATRA NEAMȚ, iar apoi pe traseul Vatra 
Dornei, Gura Humorului, am intrat în minunata 
noastră DULCE BUCOVINĂ. Salba de mănăstiri 
pe care o deține, perle arhitecturale și spirituale, 
îmbogățesc meleagurile pe care se află, precum și 
sufletele noastre. În drum spre Rădăuți, dincolo de 
Gura Humorului, la PĂLTINOASA nu puteam 
să nu trec pe la casa marelui nostru compozitor 
național CIPRIAN PORUMBESCU. Marea 

surpriză mi-a fost când de pe un patefon vechi de 
început de secol XX, de pe un disc de vinilin a răsunat 
”BALADA” melancolică, o compoziție interpretată 
la o vioară STRADIVARIUS de geniul românesc 
George Enescu. Am ascultat cu ochii în lacrimi…
Finalizând periplul meu prin Dulcea Bucovină, 
după ce am vizitat Mănăstirile (despre care vom mai 
vorbi), cei care vizitează această zonă a României 
binecuvântată, merg la casele lor tot mai încărcați 
spiritual, și cu inima mai ușoară. Să luăm aminte o 
călătorie ca aceasta face mai mult decât zece cărți 
citite, cum spunea un scriitor. Istoria vie pe care o 
întâlnim în drumurile noastre este atât de frumoasă, 
precum aurul strălucitor al amintirilor noastre, care 
sudează gândurile și certitudinile noastre, care devin 
o stare de fapt. Devenim prin subtilitatea harului, 
mai cunoscători și arborele genealogic al urmașilor 
lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo în gând aurul 
aristocrației care afirmă spiritualitatea noastră, este 
alcătuit din gândurile sfințite prin dor de ȚARĂ, 
cu DOR de BUCOVINA și ȘTEFAN. (Endre 
Libuș)

Odată cu venirea primăverii întreaga 
creștinătate se pregătește de cea mai 
importantă sărbătoare – Învierea lui Iisus. 
Sentimentele de bucurie și speranță au fost 
transpuse în lucrări plastice de desen, pictură 
și colaj cu care preșcolarii din unități preșcolare 
din vestul țării au participat la cea de-a patra 
ediție a concursului regional ”Zâmbet și 
culoare de Paște”. Preț de două ore, sala de 
grupă a fost transformată într-un mic atelier 
de creație, datorită materialelor pregătite 
(goașe, tempera, cartoane, accesorii, lipici, lac, 

etc.) și a decorului specific sărbătorilor pascale. 
Copiii au făcut cunoștință cu obiectivele 
activității, cu materialele pe care le vor folosi 
în timpul lucrului precum și cu tehnica de 
lucru. Cu degetele pricepute, cu creativitate și 
imaginație au reușit să picteze/deseneze și să 
confecționeze suporturi pentru acestea. Fiecare 
copil a contribuit, pe măsura priceperii sale 
la acest proces distractiv (s-au mâzgălit cu 
tempera, in procesul muncii, bineînțeles) dar și 
plin de responsabilități. Lucrările participante 
la concurs au fost reunite în cadrul unei 

expoziții care a putut fi admirată la sediul 
Grădiniței cu Program Prelungit Deta, iar 
dăruirea și pasiunea micuților participanți a 
fost răsplătită cu diplome de participare pentru 
lucrările care au fost apreciate de către membrii 
juriului. Proiectul a fost inclus in Agenda 
Culturală 2021, finanțat de Consiliului Local 
al orașului Deta și mulțumim pentru sprijinirea 
activității. (Director, Prof. Mariana Vertopan)

Grădinița cu program prelungit Deta
,,Zâmbet și culoare de Paște” – ediția a patra


