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Orașul Deta are un nou Viceprimar

Salubritatea în orașul Deta

Din această lună orașul 
nostru are un nou viceprimar, care 
a preluat și atribuțiile de primar. 
În urma demisiei din funcția de 
viceprimar a domnului Traian 
Corneliu Pluștea, care a decis să 
renunțe la această poziție din motive 
personale, Consiliul Local a fost 
convocat pentru a alege prin vot 
un alt viceprimar. Singurul care și-a 
depus candidatura pentru această 
funcție a fost consilierul PNL Radu 

Rotar, membru al acestui partid 
încă din 1990. În ziua de 10 iunie, 
Consiliul Local s-a întrunit într-o 
ședință în plen și în urma votului 
consilierul Radu Rotar a fost ales 
în funcția de viceprimar, urmând 
să preia și atribuțiile de primar până 
la finalizarea procesului în justiție 
care vizează această funcție. „În 
primul rând aș vrea să îi mulțumesc 
domnului Pluștea pentru efortul 
depus în această perioadă extrem 

de grea și să îl asigur încă o dată de 
toată aprecierea și considerația mea. 
Vreau, de asemenea, să îi urez mult 
succes domnului Radu Rotar în noua 
sa funcție de viceprimar. Îl asigur de 
tot sprijinul meu în această dificilă 
poziție din care trebuie să vegheze la 
bunul mers al administrației locale 
dar și să fie foarte atent la cererile și 
așteptările comunității noastre”, a 
spus primarul Petru Roman într-o 
postare pe o rețea de socializare. 

Comunitatea în care trăim ne definește, iar fiecare dintre noi putem să ne aducem 
contribuția astfel încât cu toții să avem o calitate a vieții mai bună, să trăim într-un mediu mai 
curat. Și, cel mai important, să avem grijă ca mediul înconjurător să rămână cel puțin la fel 
ca până acum pentru generațiile viitoare. Indiferent că vorbim despre indivizi, companii sau 
instituții publice, cu toții generăm deșeuri care în cele din urmă sunt responsabilitatea noastră. 
Din respect pentru comunitatea în care trăim revenim în atenția dumneavoastră cu informații 
legate de salubritatea în orașul nostru, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării, îngrijirea 
mediului înconjurător, dar și pentru gospodărirea corespunzătoare a orașului nostru.

Conform informațiilor transmise anterior către dumneavoastră, firma SC PEJ 
COMPANY SRL este singurul prestator al serviciului de colectare a deșeurilor menajere, 
reciclabile și a deșeurilor din sticlă de pe raza UAT Deta, potrivit contractului de prestări 
servicii înregistrat cu numărul 1952/ 05.03.2021.

Compania mai sus menționată colectează următoarele tipuri de deșeuri pe care cetățenii 
orașului au obligația de a le selecta în mod corespunzător, astfel: 

� Deșeuri reziduale(menajere) care se colectează in pubele de culoare neagră:
Exemple: resturi de carne și peste, resturi de produse lactate, ouă, grăsimi animale 

și uleiuri vegetale, excremente ale animalelor de companie, scutece, tampoane, cenușă de 
la sobă, lemn tratat sau vopsit, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, veselă 
din porțelan, sticlă spartă, geamuri sparte, resturi de fructe sau legume proaspete sau gătite, 
resturi de pâine si cereale, zaț de cafea/ resturi de ceai, păr și blană, haine vechi din fibre 
natural mărunțite, coji de ouă, nucă, rumeguș, fân, paie (ziare, hârtii, cartoane umede și 
murdare), textile și pantofi;

� Deșeuri reciclabile care se colectează în pubelele de culoare galbenă sau saci:
Exemple: hârtie, carton, plastic, metal, lemn, polistiren provenit de la ambalaje, folie 

ambalaje, toate tipurile de ambalaje de hârtie și carton, conserve spălate, sticle de ulei din 
plastic clătite cu apă, ambalaje de lapte clătite.

� Deșeuri din sticlă colectate în clopotele de culoare verde:
Exemple: borcane, sticle de bere, alcool, apă, băuturi carbogazoase.
Generarea deșeurilor nu este un lucru dăunător în sine, ci modul în care alegem să 

renunțăm la ele poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător. De aceea, 
colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării este un gest mic, pe care fiecare dintre 
noi îl putem face cu ușurință, pentru a ne asigura că generațiile viitoare vor avea un 
mediu mai curat. Astfel, apelăm la spiritul civic al tuturor cetățenilor orașului Deta, 
și ne adresăm cu rugămintea, ca depozitarea deșeurile menajere, reciclabile și sticla să 
fie realizată conform informaților prezentate mai sus  în platformele supraterane pentru 
colectare, respectiv în clopotele verzi, în interiorul acestor recipiente și nu în vecinătatea 
acestora.

Vă aducem la cunoștință aceste prevederi legale și insistăm în respectarea lor, cu atât mai 
mult cu cât, în cazul nerespectării lor fiecare cetățean riscă a fi sancționat conform legislației în 
vigoare cu amendă de o valoare cuprinsă între 3000 – 6000 lei. De asemenea, contravenientul  
deține obligativitatea  să ridice deșeurile abandonate, să curețe terenul și să elimine deșeurile 
prin societăți specializate autorizate, acesta suportând toate costurile  legate de îndeplinirea 
măsurilor enunțat

Natura reprezintă viață, iar pentru a ne iubi pe noi cu adevărat și a oferi și celor dragi 
cele mai bune lucruri, este necesar să iubim și mediul înconjurător. Tot ce reprezintă mediul 
înconjurător se întoarce în noi prin aerul pe care îl respirăm, mâncarea pe care o mâncăm, 
apa pe care o bem și este important să respectăm natura, le fel cum respectăm gospodăririle 
noastre și ale celor dragi.

Schimbarea începe cu pași mici și este nevoie de fiecare dintre noi pentru a face progrese. 
Fiecare avem datoria de a consuma responsabil, de a păstra curățenia, de a recicla și de a crea 
un mediu sănătos pentru copiii și nepoții noștri, pentru care vrem cele mai bune lucruri.

La rândul nostru, ca și autoritate locală, ne asumăm responsabilitatea gospodăririi 
orașului nostru și venim în sprijinul cetățenilor orașului Deta, astfel încât, în fiecare săptămână, 
Primăria orașului  Deta va colecta deșeurile voluminoase, deșeuri vegetale și deșeurile rezultate 
din construcții de pe raza UAT Deta, după cum urmează:

� Deșeuri voluminoase, în fiecare MARȚI
Exemple: mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată (altele decât deșeuri 

din echipamente electrice si electronice) precum : calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, 
tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri , comode, mese de cafea, toalete, obiecte decorative, 
mese de scris pentru copii, birouri, rafturi, etajere, canapele, paturi, scaune, banchete, oale, 
ceasuri de perete, perdele, draperii, dulapuri de baie, suporturi prosoape, lustre, tablouri, 
obiecte sanitare, căzi, vase de toaleta, rezervoare de apă pentru vase de toaletă, carpete, preșuri.

� Deșeuri vegetale, în fiecare LUNI și MIERCURI
Exemple: iarbă, frunze, nuiele și crengi.
� Deșeuri rezultate din construcții, în fiecare MIERCURI și JOI
Exemple: moloz, cărămidă, tencuială.
Deșeurile menționate vor fi colectate până la finalizarea licitației pentru atribuirea unui 

nou operator de colectare a deșeurilor pentru zona 3 (Deta) care se află în curs de desfășurare 
la Consiliul Județean Timiș. În acest sens venim cu rugămintea să aveți în vedere eforturile 
depuse în asigurarea acestui serviciu și să apelați cu încredere și exclusivitate prestării lui, în 
așa fel încât să pregătiți deșeurile din cele trei categorii: voluminoase, vegetale și deșeuri din 
construcții la marginea drumului, iar acestea vor fi ridicate de către Serviciul Gospodărire a 
instituției noastre cu precădere în orarul precizat mai sus. 

În cazul în care deșeurile menționate vor fi amestecate (exemplu: deșeuri vegetale 
cu deșeuri rezultate din construcții, sau deșeuri voluminoase cu deșeuri din construcții, ori 
deșeuri vegetale cu deșeuri voluminoase, sau există printre aceste deșeuri și plastic, carton ori 
sticlă) acestea NU SE VOR RIDICA!

De asemenea dorim să vă reamintim că de trei ori pe an în localitatea noastră are 
loc colectarea gratuită a DEȘEURILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (orice aparat 
electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile și industriale (non-auto), corpuri de 
iluminat sau tuburi fluorescente), colectare care de fiecare dată va fi anunțată din timp.

Inițiativa individuală este foarte importantă în întregul demers, de protejare a mediului 
înconjurător și de gospodărire a localității în acre trăim ori en desfășurăm activitatea,  însă 
un efort colectiv în această direcție creează un efect de bulgăre de zăpadă, iar rezultatele ar 
putea fi semnificative. Aici intervine rolul spiritului civic în comunitățile locale, care pune 
în mișcare lucrurile. Comunitățile locale nu pot cu siguranță schimba un întreg sistem de 
colectare separată a deșeurilor; pot însă să vină cu inițiative care să îl îmbunătățească și să 
completeze eforturile făcute de autoritățile locale și firmele de salubritate pentru ca întregul 
sistem să funcționeze mai bine. Iar noi ca și cetățeni jucăm un rol important în toată această 
ecuație pentru că închidem cercul: autoritate locală – operator – cetățean. Cu siguranță, 
ÎMPREUNĂ putem crea acest spirit civic în comunitatea noastră!

În acest sens Primăria orașului Deta dorește să reamintească cetățenilor orașului Deta și 
a satului Opatița necesitatea depunerii DELCLARATIEI DE IMPUNERE privind stabilirea 
taxei de salubrizare pentru persoanele fizice conform H.C.L nr.28 din data de 04.03.2021.

Din luna martie 2021 taxa de salubrizare se plătește lunar la sediul Primăriei orașului 
Deta (Serviciul Taxe si Impozite).    
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Ziua Eroilor la Deta
La 40 de zile de la Învierea 

Domnului nostru Isus Hristos, 
în ziua de 10 iunie, creștinii 
ortodocși au celebrat Înălțarea 
Mântuitorului la cer, zi în care 
clopotele tuturor bisericilor au 
bătut la ora 12:00 în cinstea 
eroilor neamului românesc, 
căzuți pe câmpurile de luptă, 
în lagăre sau închisori pentru 
credinţă, dreptate și libertate. 
Ziua Eroilor o sărbătorim odată 
cu Înălțarea Domnului. Și nu este 
întâmplător. Iisus s-a înălţat la cer 
după ce și-a îndeplinit misiunea și 

ne-a adus mântuirea. Iisus  s-a înălţat la cer, spre a ne indica calea spre 
ideal și sfinţenie. Eroii și-au îndeplinit misiunea vieţii lor prin jertfirea 
totală la altarul patriei. Ei au murit pentru viaţa și istoria noastră. Ei  
ne-au demonstrat logica jertfei pentru ideal și ne-au învăţat cum să 
ne dăruim pentru celălalt, ne-au învățat de fapt ce reprezintă iubirea 
pentru aproapele nostru! De aceea Ziua eroilor neamului românesc 
este considerată ziua împlinirilor naţionale. Ziua eroilor este zi de 
admiraţie și entuziasm. Este zi de respect și răspundere. Este zi de tăcere 
și reculegere. Și nu în ultimul rând, este zi de rugăciune, de meditaţie și 
înoire morală. Monumentul eroilor cuprinde taina unei educaţii eroice și 
sentinţa marelui tribunal istoric. Lângă crucea eroului, descifrăm spiritul 
de abnegaţie și interpretăm sensul eroic al existenţei. Acolo înţelegem 
renunţarea la sine și dăruirea pentru altul. Din acest motiv, după un an 
greu încercat pentru întreaga omenire, ne-am reîntors, cu frunțile plecate 
la monumentele eroilor din satul Opatița și din orașul Deta, pentru 
comemorarea  tuturor generațiilor de eroi care și-au jertfit viața pentru a 
ne dărui o țară, România. Astfel, în data de 10 iunie la ora 11:30 a avut 
loc comemorarea eroilor în fața Bisericii Ortodoxe din satul Opatița, la 
monumentul ridicat în cinstea eroilor, unde părintele paroh Ioan Rujan 
a oficiat un tedeum în cinstea acestora, după care a urmat ceremonia 
depunerilor de coroane, după cum urmează:

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A ORȘAULUI DETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
PARTIDUL PRO-ROMÂNIA
ASOCIAȚIA SENIORILOR OPATIȚA

JERBE DE FLROI DEPUSE DE CĂTRE PREȘCOLARII  DE 
LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OPATIȚA

La eveniment au participat și enoriașii bisericii ortodoxe din 
satul Opatița, precum și elevii școlii primare din Opatița împreună cu 
profesorul de religie, domnul Lucian Tuturigă.

În aceeași zi, la ora 12:00, comemorarea a avut loc și la monumentul 
eroilor situat în Piața Pompierilor din orașul Deta, unde de asemenea 
a avut loc oficierea unui scurt tedeum de către preotul protopop Ioan 
Prisăceanu și preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române Deta, Ioan 
Ciprian Blagoe, urmat de o scurtă marcare istorică a evenimentul, după 
care a urmat ceremonia depunerii de coroane la monumentul eroilor pe 
fundalul Imnului Național al României.

La ambele evenimente a participat din partea Primăriei Orașului 
Deta, secretarul general al orașului, doamna Sculean Coralia. 

 Cel mai bun mod de a-i cinsti pe toţi acești oameni cu suflete 
curate este acela de a nu uita modul lor de a privi propria lor naţiune și 
propria lor existenţă. Este un mod care exclude egoismul. Si care plasează 
fapta înainte de orice cuvânt sau judecată. Prin toleranţă, solidaritate, 
demnitate și generozitate putem demonstra că suntem un popor care 
a meritat jertfa eroilor neamului său. Cu aceste gânduri au fost depuse 
coroane de flori însoțite de mesajul  ”GLORIE ETERNĂ EROILOR 
NEAMULUI ROMÂNESC” la monumentul eroilor din fața muzeului 
orașului de către:

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA
VETERANII DE RĂZBOI
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DETA
POLIȚIA DE FRONTIERĂ DETA
UNITATEA DE POMPIERI MILITARI DETA
LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. NICOLAE” DETA
GRĂDINIȚA ORAȘULUI DETA
SPITALUL ORĂȘENESC DETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
PARTIDUL PRO-ROMÂNIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DETA
ASOCIAȚIA SENIORILOR DETA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA DETA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ BULGARĂ DIN ROMÂNIA – 

FILIALA DETA
(Božić Diana)

În data de 6 iunie în incinta Muzeului 
Satului Bănățean din Timișoara, a avut 
loc Festivalul etniilor ediția a XX – 2021, 
eveniment realizat în parteneriat cu Muzeul 

Satului Bănățean din Timișoara și Arhiepiscopia 
Timișoarei. Atmosfera Banatului de altădată 
a fost prezentată publicului de 10 formații 
de cântece și dansuri, reprezentând: sârbi, 
germani, maghiari, bulgari, slovaci, rromi, 
evrei, ucraineni, aromâni. Suntem mândri că 
am putut participa la acest eveniment, etnia 
germană deschizând programul cu o suită de 
dansuri din Banatul de câmpie. Alături de 
noi, au mai urcat pe scenă Ansamblul Necea 
al Asociației Cârlibana din Dudeștii Noi și 
Vasile Popa, solist al Grupului Vocea Pindului 
din partea aromânilor, Ansamblul de Cântece 
și Dansuri Maghiare Bokreta din Timișoara, 

Ansamblul Sveti George din Stanciova, 
Formația Huțulii din Banat din Remetea, 
Ansamblul Zoloti Druzi din Știuca, Ansamblul 
de Dansuri Bulgărești Palucenka din Dudeștii 
Vechi, Ansamblul Copiilor Romi din Măguri, 
Corul Shalom din Timișoara și Ansamblul 
Folcloric Salasan din Nădlac. Vizitatorii au 
putut admira o expoziție foto în parteneriat 
cu Arhiepiscopia Timișoarei și Institutul de 
Cultură al Românilor din Voivodina, intitulată 
„Banatul - casa cu două pridvoare”.

Invitatul special al evenimentului a fost 
Pera Todorovici și tambruașii. (Elena și Gerhart 
Șămanțu – coordonatori ai ansamblului)

Deta reprezentată la Festivalul Etniilor 
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”Deta citește!” 
Concurs organizat cu ocazia zilei de 1 iunie

Cu toții cunoaștem faptul că perioada copilăriei este cea în care se 
pun bazele la ceea ce va urma de-a lungul vieții.  Este fundația unui 
proces lung de trăiri și alegeri. Atunci aflăm despre reguli, prietenie, ce 
este corect și ce nu, ce e bine și ce e rău, învățăm despre societate și 
mediul înconjurător. Iar toate acestea le deprindem de la oamenii din 
jurul nostru, le învățăm de la dascăli, sau le împrumutăm din obiectele 
care în copilărie par a ne fi cei mai buni prieteni, pentru că în ele se ascund 
nărăvașele litere, care zboară spre a forma înțelepte cuvinte, așteptând să 
fie așezate pe file de poveste, făcându-ne astfel, cunoștință cu personaje 
care ne marchează existența, ne oferă călătorii în locuri inimaginabile 
și posibilitatea de a visa, dar mai presus de toate ne trezește dorința de 
a parcurge drumul spre împlinirea visului dorit. Pentru că atunci când 
ești copil totul e posibil! Totul, și puțin mai mult! Poate, din acest motiv, 
copilăria este locul în care indiferent de vârstă întotdeauna, oricare dintre 
noi, dorim să ne întoarcem. Însă, prin copiii din jurul nostru reîntâlnim 
inocența, naivitatea, curajul și ambiția, pentru că la fel precum cărțile 
citite, copilul ne oferă lecții de viață valoroase din care putem trage 
învățăminte care ne croiesc și ne înfrumusețează drumul vieții.

Datorită tuturor acestor motive Primăria Orașului Deta a lansat cu 
ocazia celebrării Zilei Internaționale a copilului, un altfel de concurs, un 
concurs în care, împreună cu copiii noștri, am pășit în lumea fabuloasă 
a lecturii. Astfel, elevii claselor 0-VIII, au fost provocați să transmită o 
poză cu ei citind cartea preferată, iar poza să fie însoțită de lecția de viața 
sau povața desprinsă din cartea preferată. În acest fel am cunoscut 13 
povești fabuloase, 13 deprinderi valoroase și o surpriză minunată, precum 
sufletul copiilor. Am avut parte de cel mai tânăr concurent. La doar 2 
anișori Sașa preferă cărțile de povești în detrimentul jucăriilor, astfel el 
însuși devine o lecție de viață pentru noi țoi. Premierea concursului a 
avut loc în data de 9 iunie, la ora 14:30, într-un alt loc minunat din 
orașul nostru. La biblioteca orășenească, unde au fost întâmpinați cu 
baloane și multă căldură de Vasilica Iancik, gazda bibliotecii. Mulți 
dintre ei au pășit pentru prima dată în biblioteca orășenească, însă în 
urma evenimentului cu siguranță nu va fi și ultima dată. Fiecare dintre 
concurenți a fost premiat cu o diplomă și o cutie magică, care a fost 
formată bineînțeles din două cărți, dar și un joc de societate, o minge, 

un balon, o acadea și chiar un disc zburător. Premiile au fost acordate de 
către viceprimarul Corneliu Traian Pluștea și secretarul general Coralia 
Sculean.. La întâlnire copiii au făcut cunoștință cu drumul cărții, atât 
printr-un desen animat, cât și printr-un videoclip ilustrat, iar la sfârșitul 
întâlnirii au fost invitați la un tur al bibliotecii, un moment care a adus 
încântare pe chipul copiilor, fiind mici exploratori a unui loc din orașul 
nostru încărcat de multă valoare. Le mulțumim copiilor pentru o nouă 
lecție învățată. A fost un eveniment care ne-a readus setea izbitoare de 
anii copilăriei și totodată un eveniment care dorește să amintească că 
porțile bibliotecii orașului Deta sunt mereu deschise pentru cei dornici 
de cunoaștere și de explorarea a noi lecții de viață. (Diana Božić)

Participanții la concurs:
Grad Alexia (11 ani) - ” Cronicile din Narnia”, vol. ”Nepotul 

Magicianului”, C.S. Lewis
Konig Eduardo  (12 ani) - ”Colț Alb”, Jack London
Konig Ingrid  (7 ani) - ”Nașterea lui Isus Hristos”
Kovacs Zoltan (11 ani) – ”Micul prinț” de Antoine De Saint-

Exupery.
Kovacs Krisztian (6 ani) - ”Oscar vrea o îmbrățișare”, David Melling
Cazacincu Mario (14 ani) - ”Ocolul pământului în 80 de zile”, 

Jules Verne
Pavel Andra (11 ani) - ”Însemnările unei puștoaice”, Rachel Renee 

Russell
Pavel Alexandra (14 ani) - ”Războiul care mi-a salvat viața”, 

Kimerly Brubaker Bradley
Boghicevici Sava (12 ani) - “O călătorie spre centrul Pământului” 

de Jules Verne
Giurgiev Ariana (11 ani) - ”Narnia”, vol. I, C.S. Lewis
Pluștea Raul (12 ani) - ”Eu și Marley”, John Grogan
Miloș Octavian (9 ani)- ”Povești minunate”
Griguță Cristian-Codruț (13 ani) - ”Bătrânul și Marea” Ernest 

Hemingway
Catalina Saha (2 ani) - Cărticiă de povești ilustrate

Grad Alexia

Boghicevici Sava
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Konig Ingrid 

Kovacs Zoltan

Miloș Octavian

Griguță 
Cristian-Codruț

Catalina Saha

Giurgiev Ariana

Kovacs Krisztian 

Cazacincu Mario Pavel Andra 



Bucovina este una din zonele țării încărcate de 
legende și istorie, devenind astfel muză pentru numeroși 
scriitori, care au făcut-o cunoscută în lume. Această 
zonă a devenit faimoasă și pentru lăcașurile de cult 
pe care le deține, unice în Europa datorită picturilor 
religioase deosebite. Bogăția spirituală a acestor locuri 
a dăinuit de-a lungul timpului, iar oamenii de aici au 
descoperit legături armonioase cu divinitatea. O astfel 
de mănăstire, este Putna, cea pe care ”Luceafărul” 
poeziei românești a supranumit-o ”IERUSALIMUL 
NEAMULUI ROMÂNESC”. Este lăcașul de veci 
al marelui ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT. Se 
spune că, ”Ștefan-vodă cel Bun, când s-au apucat să 
facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârfu` 
de munte ce este lângă mănăstire. Și unde au agiunsu 
săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul”. Locul 
fermecător de la poalele Obcinei Mari, acolo unde se 
deschide Valea Putnei vărsându-se în râul Suceava, 
era poate un mai vechi loc de călugărie, așa cum ar fi 
dovedit-o pomenirea de către Ion Neculce a unei biserici 
de lemn anterioare, precum și existența în apropiere a 
unei bisericuțe săpate în stâncă, așa numita chilie a lui 
Daniil Sihastrul. Scurta vreme după zidirea bisericii (in 
1481), de altfel, domnul a întărit-o cu zid de cetate, cu 
turnuri la colțuri și la mijlocul laturilor. În vremurile 
înfloririi ei, mănăstirea Putna a fost și un important 
centru artistic. Nu au rămas decât prea rare mărturii 
documentare directe cu privire la atelierele artistice si 
ale înfăptuirii culturale ale mănăstirii. Dar este sigur că 
la Putna au existat ateliere de caligrafi și miniaturiști, 
precum și de broderie. LETOPISEȚUL DE LA 
PUTNA și cel al lui AZARIE atestă persistența 

unei tradiții cronicărești în mănăstire, de altfel, din 
încredințarea domnească. Iar sculptura CRUCILOR 
DE LEMN, precum acel VICHENTI care a făcut 
ușa de lemn ferecată în fier a turnului tezaurului, erau 
orășeni, lucrând pentru mănăstire numai după nevoie, 
la comandă. Dar chiar dacă nu toate artele au fost 
reprezentate printre monahii care o populau, neprețuitul 
și bogatul tezaur de podoabe împărătești, cu care 
CTITORUL ei și URMAȘII săi dăruiseră mănăstirii 
– 13 manuscrise,14 broderii, 4 piese de metal, din câte 
s-au păstrat, aparțin vremii lui Ștefan cel Mare și au fost 
făcute special pentru mănăstirea Putna – a constituit un 
ansamblu prestigios, servind de model pentru generații 
întregi de ctitori și donatori și drept izvor de inspirație 
pentru nenumărați artiști. Din acest punct de vedere 
pe primul loc trebuie amintită pictura bisericii. După 
câte ne spune Ion Neculce, mănăstirea avea și pictura 
exterioară, chiar dacă nu putem preciza în ce constă 
această pictură, întreaga zugrăveală avea un caracter 
accentuat somptuos,”mai mult aur decât zugrăveală”.
Înainte de a părăsi SFÂNTA MĂNĂSTIRE, m-am 
oprit să mă reculeg la mormântul marelui voievod 
Ștefan cel Mare și Sfânt, și al familiei sale. Am părăsit 
mănăstirea cu sufletul încărcat de istorie, frumusețe și 
artă. Dar ce să vedeți?  Am cutrierat Europa în lung și 
în lat, Africa de Nord, occidentul apropiat, m-am trezit 
în mijlocul epicentrului Bizanțului-Constantinopol-
Instanbul. După ce am vizitat Hypodromul, Hagia Sofia 
(Basilica Ortodoxismului), am ajuns la celebrul muzeu 
de artă de la mănăstirea Putna. Chiar dacă nu m-am 
întâlnit cu Ștefan cel Mare și Sfânt, am avut ocazia să 
admir  SABIA lui – comoară neprețuită a muzeului, 
cu care din dragoste nemărginită a apărut neamul și 
glia românească. În imediata apropiere în curtea unei 
fortificații am descoperit fântâna unde împreună cu cei 
patru copii ai săi, marele Brâncoveanu a fost executat 
prin decapitare pentru religia lor STRĂBUNĂ – 
ORTODOXĂ A NEAMULUI ROMÂNESC. 
Înaintea executării Marelui Voievod au fost decapitați 
copilașii săi. Cel mai mic copil înainte de execuție ar 

fi avut o oarecare ezitare, să treacă la religia monahică. 
Dar tatăl ar fi exclamat: ”Copilașul meu, ÎNAINTE 
DE TOATE, RELIGIA NOASTRĂ STRĂBUNĂ!”, 
după care și cel mai mic copil, înaintea cuvintelor tatălui, 
i-ar fi urmat pe frățiorii lui, în lumea Dumnezeiască. 
Peste tot, în lumea pe care am cutreierat-o, am întâlnit 
dovezi ale spațiului puternic, neclintit,până la sacrificiu 
de ȚARĂ și de NEAM. (Endre Libuș)
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Dumnezeu să îi odihnească în pace!

 CERCEGA MARIOARA, decedată la data de 18.05.2021 - 88 ani
 CĂRĂBAȘ ELENA, decedată la data de 22.05.2021 - 63 ani
 CSEPAR IOLAN, decedată la data de 28.05.2021 - 84 ani
 MITU GABRIELA, decedată la data de 06.05.2021 - 53 ani
 TOTH BELA, decedat la data de 07.06.2021 - 80 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiei 
îndoliate, sincere condoleanţe!

PRIMĂRIEI DETA

CĂSĂTORII
  NICOLAE MIHAI și SAJN DUȘIȚA - 21.05.2021

 NEAGU GHEORGHE-ȘTEFAN-DANIEL 
și SCHEIN ALISA - 31.05.2021

 CAZIMIR ION 
și BLIDARIU ISABELA-DENISA  -03.06.2021

 CĂPĂȚÎNĂ MIHAI-DANIEL 
și BOZOANCĂ DARIANA-GEORGIANA - 09.06.2021

 CINCA VIOREL-ANDREI 
și ONUȚ CARMINA-CRUCUȚA - 12.06.2021

 
Le dorim Casă de piatră!

Mănăstirile dulcei Bucovine

Mirul în Biserica Romano 
Catolică este al doilea sacrament din cele 
șapte de care pot ”beneficia” credincioșii 
noștrii. Denumirea oficială a Mirului 
este Sacramentul Confirmațiunii, 
denumire ce redă perfect sensul și 
esența acestui Sacrament. Tânărul 
miruit confirmă în nume propriu și 
cu responsabilitate personală acele 
făgăduințe pe care le-au dat părinții 
și nașii la botezul lui. Din acest motiv 
mirul este administrat după împlinirea 
vârstei de 16 ani, și după o pregătire 
în acest sens. Anul acesta am reușit 
să pregătim 26 de tineri. Din Deta au 
primit acest sacrament 20 de tineri, 
din Partoș 3, iar câte unul din Voiteg, 
Giera și Ofsenița. A fost o mare bucurie 
pentru noi toți prezența Episcopului 
diecezan la această sărbătoare la care 

bineînțeles au participat și părinții și 
nașii tinerilor. Așadar ziua de 15 mai 
2021 din acest an a fost o zi festivă și 
deosebită pentru orașul nostru. A fost 
a zi de sâmbătă, pentru ca să putem 
respecta mai ușor restricțiile stării de 
urgențâ. Slava Domnului am și reușit.

Așa a fost și în ziua de 30 mai 
2021, ziua în care 13 copii au primit de 
prima dată pe Sfântul Trup a lui Isus în 
cadrul Primei împărtăsanii. Și ei au fost 
pregătiți pentru această Mare Întâlnire 
cu Mântuitorul nostru. În cadrul Sfintei 
Liturghii au fost ”examinați” de preot, și 
fiecare a răspuns corect la întrebările pe 
care le-au primit. Bucuria și fericirea lor 
a fost cu atât mai mare cu cât au dat acest 
examen în fața părinților, invitaților și a 
credincioșilor prezenți la Liturghie. Un 
moment solemn și emoționant a fost 

binecuvântarea copiilor de către părinți, 
care ridicând mâinile spre copilul lor 
au repetat după preot cuvintele de 
binecuvântare. Cred că este bine să 
cunoaștem și după nume acești copii 
minunați.

Chelciov Alexandra Denisa, 
Csíkos Daniel, Ghergulov Daniel, 
Hock Loredana Alina, Ianoș Andrei 
Cătălin, Kovács Zoltán, König Eduardo 
Cristian, Luncz Ariana Ioana, Tanko 
Maya, Todică Alexia, Salman Mario 
Kristofer, Sidro Kevin Gabriel, Szelei 
Giulia Maria.

Dumnezeu să-i binecuvânteze, și 
pe părinții și nașii lor și pe toți locuitorii 
orașului nostru. (Pc. Lokodi Attila 
preot paroh)

Mirul și Prima Împărtășanie la Deta în 2021

I. PUTNA


