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Finanțare europeană 
pentru modernizarea sistemului de iluminat

Locuitorii orașului Deta vor beneficia de un 
sistem de iluminat public modernizat, în urma 
unui proiect realizat prin Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020. Valoarea acestuia depășește 
trei milioane de lei. În data de 12.07.2021 a 
fost semnat contractul pentru implementarea 
proiectului„Reabilitare și modernizare sistem 
iluminat public în orașul Deta prin înlocuirea 
de corpuri de iluminat existente și modernizarea 
punctelor de aprindere existente”, având ca 
beneficiar Primăria orașului Deta. Valoarea 
proiectului este de 3.371.552 de lei, din care, 
3.301.327,96 lei, bani nerambursabili. Proiectul 

cuprinde extinderea rețelei de iluminat din oraș 
cu 21 de stâlpi noi; montarea a 703 lămpi led; 
montarea a doi stâlpi fotovoltaici la trecere de 
pietoni; montarea a 7 noi puncte de aprindere; 
implementarea sistemului de telegestiune. Prin 
acest proiect se urmărește reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în orașul Deta, prin creșterea 
eficienței energetice a sistemului de iluminat 
public local. Proiectul va fi implementat prin 
Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”. Perioada 
de implementare a proiectului este până la data 
de 31.03.2022.

Programul de colectare a deșeurilor în Deta

ZIUA TIPURI DE DESEURI COLECTATE ZONA COLECTATA SUPLIMENTAR
LUNI VEGETALE (IARBĂ, CRENGI, FRUNZE, ETC) TOT ORAȘUL

PENTRU ZONA 
DE BLOCURI SE 
COLECTEAZĂ ORICE 
TIP DE DEȘEU ZILNIC

MARȚI DEȘEURI VOLUMINOASE (MOBILIER, OBIECTE MARI, COVOARE, ETC.) TOT ORAȘUL

MIERCURI
VEGETALE + DEȘEURI REZULTATE DIN CONSTRUCȚII 
(MOLOZ, TENCUIALĂ, CARAMIDĂ, ETC.)

TOT ORAȘUL

JOI DEȘEURI REZULTATE DIN CONSTRUCȚII TOT ORAȘUL
VINERI VEGETALE (IARBĂ, CRENGI, FRUNZE, ETC) TOT ORAȘUL
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LocoDj, afirmare națională și internațională
Cunoscut de către cei mai mulți dintre 

locuitorii orașului nostru după numele său 
Chiteală Florin, acesta a ajuns cunoscut și 
în mai toată țara cu numele său de scenă 
LocoDj. Și asta datorită lansării numeroaselor 
proiecte muzicale realizate în colaborare cu 
artiști consacrați din țara noastră, dar și din 
străinătate. De-a lungul carierei sale muzicale, 
care a început în anul 2000 și a continuat să 
prindă contur prin multă muncă, pasiune și 
devotament, acesta a colaborat cu Geo Da 
Silva, DJ Combo din Polonia, Fizzo Fauez 
din Tunisia, Alex Mica alături de care a lansat 
melodia ”La Reina”, în al cărei videoclip 
protagonistă este Daniela Crudu, dar și cu 
interpreta Emanuela Oancea, cunoscută 
publicului larg datorită hitului ”Bilionera”, 
alături de care a lansat piesa ”Întreabă lumea 
de noi”, această melodie reprezentând și o 
premieră pentru el, fiind prima în care își 
face apariția și cu vocea sa, într-o strofă rap. 
Totodată, Florin a colaborat cu numeroase 

case de discuri cunoscute, precum Cat 
Music, Big Hit Production, Voices Media, 
dar și cu Planeta Mix Records  din Spania. 
Ultima piesă semnată de către Loco Dj și 
pentru care a filmat și videoclip se numește 
”Zâmbete” și este lansată în colaborare cu 
artista Reyna, născută în Germania dar cu 
origini in România. ”Zâmbete” este o piesă cu 
influențe afro, perfectă pentru sezonul estival, 
și este adusă publicului în dar cu gândul ”de 
a crea acea atmosferă de care tuturor ne-a 
fost dor”, după cum ne relatează chiar Florin. 
Datorită proiectelor muzicale lansate, Loco Dj 
a fost deseori în atenția cunoscutei publicații 
Cancan, acolo unde acesta niciodată nu a omis 
să menționeze locul de unde vine, orașul său 
natal Deta, arătându-se mândru de proveniența 
sa. De asemenea acesta ne-a dezvăluit și o nouă 
surpriză, un nou proiect muzical care va fi 
lansat în curând, și care se dovedește a fi o nouă 
premieră pentru artist având în vederea faptul 
că proiectul este în colaborare cu renumiții 

interpreți de muzică populară Tiberiu Ceia și 
Dana Gruiescu. (Diana Božić)

De cele mai multe ori faptele sunt cele care ne definesc ca și persoane 
și arată adevăratul caracter al omului. Iar cu cât faptele sunt mai bune 
acestea pot aduce bunăstarea unei comunități. Și cum sunt tot mai rare 
și puține, faptele bune  merită povestite. Din acest motiv vă aducem în 
atenție luna aceasta povestea frumoasă a soților Sabău, care în urmă cu 
2 ani au hotărât să cultive o plantație de lavandă. Aceștia au mărturisit 
faptul că a fost un vis pe care îl aveau de mulți ani, iar prin voință, 
încredere și multă muncă acest vis s-a transformat astăzi în realitate. 
Flavius și Gabriela Sabău ne-au împărtășit faptul că pasiunea pentru 
această plantă s-a dezvoltat odată cu descoperirea diverselor proprietăți 
ale acesteia, precum uleiul de lavandă care este benefic pentru arsurile de 
piele (testat de către Gabriela), pentru înțepături de insecte, de asemenea 
alungă țânțarii, dar ajută și în stările de disconfort cauzate de călătorii și 
totodată scade tensiunea arterială. Datorită pasiunii soților Sabău, astăzi, 
la ieșire din oraș spre localitatea Banloc, cetățenii localității noastre își pot 
încânta privirile cu un lan de lavandă care creează un peisaj de basm. Mai 
mult de atât, Flavius și Gabriela au dorit să împărtășească această bucurie 
pricinuită de  înfăptuirea ideilor mult visate, împreună cu noi toți, astfel 
că, în perioada 19-20 iunie au organizat prima ediție a evenimentului 
”Ziua porților deschise în lanul de lavandă”. În urma organizării acestui 
eveniment au rămas profund și plăcut surprinși de numărul însemnat al  
vizitatorilor, care și-au putut desfăta privirile cu minunatul câmp mov, 

dar și simțurile olfactive cu parfumul încântător al lavandei. Participanții 
au putut crea amintiri valoroase de familie realizând fotografii la minut 
sau ședințe foto profesionale în locurile special amenajate cu decor feeric. 
De asemenea au avut posibilitatea de a gusta delicii culinare precum 
înghețată de lavandă dar și băuturi răcoritoare. În cadrul evenimentului 
vizitataorii au putut de asemenea achiziționa și buchețele de lavandă 
proaspătă, sau chiar coroniță din flori de lavandă ori produse hand made 
(săpunuri, sare de baie), ulei de lavandă sau apă florală. Nici cei mici nu 
au fost ocoliți la acest eveniment, fiind creat un spațiu special pentru ei, 
unde s-au jucat, au colorat sau au pictat diverse figurine din ghips.  Mai 
mult chiar, numeroși elevi din clasele ciclului primar au fost premiați 
de către învățătorii lor pentru întreaga activitate desfășurată în anul 
școlar care tocmai s-a încheiat. După acest eveniment de real succes, 
Gabriela Sabău a transmis cetățenilor orașului Deta: ”Sperăm că am fost 
la înălțimea așteptărilor voastre. Însă, cert este că în această primă ediție  
am avut de învățat foarte mult lucruri , iar în viitor prin  experiență și 
muncă vom crește frumos împreună, bucurându-ne astfel alături de voi, 
locuitorii orașului nostru de frumoasa noastră plantație de lavandă.” Iată 
că povestea faptelor bune a soților Flavius și Gabriela Sabău devine un 
nou exemplu pentru fiecare dintre noi, și anume că vorbele se reflectă în 
fapte, iar ele pot crea o comunitate fericită. (Diana Božić)

Ziua porților deschise în lanul de lavandă
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Hramul Bisericii Catolice la Deta

Pentru credincioșii catolici, 26 iulie este sărbătoarea „Sfințiilor 
Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului”, ziua în care biserica 
catolică îi comemorează sărbătorindu-i pe aceea care au fost părinții 
preacuratei Fecioare Maria și bunicii Mântuitorului nostru Isus 
Cristos. Este Sărbătoarea hramului Bisericii din Deta, care în această 
zi a îmbrăcat haine de sârbâtoare. Sărbătorirea Sfinţilor Ioachim și 
Ana, părinţii Maicii Domnului și bunicii lui Isus, este un omagiu adus 
bunicilor și o reamintire a datoriei de a-i cinsti pe părinţii părinţilor 
noștri. Sfânta liturghie oficiată la ora 11 în frumoasa și impunătoarea 
biserică catolică din Deta, a adunat laolaltă credincioși catolici de etnie 
maghiară, bulgară, germană care conviețuiesc împreună în acest oraș. 
Sfânta liturghie a fost oficiată de părintele Jozsef Heinrich, împreună cu 

părintele Varga János paroh la Otelec, părintele Nagy Károly din Gătaia 
și părintele paroh din Deta Attila Lokodi. În predica sa, părintele Jozsef 
Heinrich a indemnat credincioșii să urmeze exemplul Sf.Ioachim și Sf. 
Ana care trăiau o viață sfântă: „Ce putem învăța de la ei? Să recunoaștem 
prezența lui Dumnezeu în viața personală și să-i mulțumim pentru tot. 
Să învățăm de la Sf.Ioachim și Ana să prețuim și să respectăm darul 
sacru al vieții. Să educăm creștinește pe copiii noștri. Să luptăm pentru 
unitatea familiei creștine și să ne rugăm împreună cu copiii noștri. Să 
nu lipsească din casele noastre Biblia și rugăciunea sfântului Rozariu. Să 
cerem bunului Dumnezeu ca exemplul lor să fie un imbold pentru toate 
familiile, pentru întreaga comunitate creștină, pentru a trăi cu mai multă 
hotărâre și dăruire viața creștină.”. Rugăciunea Tatăl nostru a fost rostită 
în patru limbi: română, maghiară, germană și bulgară, iar la sfârșitul Sf. 
Liturghii, părintele Jozsef Heinrich, care anul acesta a sărbătorit 25 de 
ani de preoție a dat binecuvântarea sa de jubileu celor prezenți. Această 
binecuvântare este o indulgență de la Bunul Dumnezeu. Părintele paroh 
a mulțumit pentru prezență delegației episcopale, reprezentanților 
politici, domnului primar și celor prezenți. A mulțumit Consiliului local 
și credincioșilor care au contribuit financiar și prin rugăciune ca biserica 
să poată fi renovată. După Sfânta Liturghie, copiii de etnie bulgară, 
care au împodobit și ei această sărbătoare prin prezența lor, îmbrăcați 
în frumosul port popular bulgăresc, specific zonei banatului, au făcut 
o frumoasă poză de grup în fața altarului principal care o reprezintă 
pe patroana acestei biserici, Sf Ana cu copila Maria citind din Cartea 
Sfântă. Minoritatea bulgară, împreuna cu deputatul minorității și câțiva 
musafiri au continuat această sărbătoare într-un frumos local din oraș, 
unde copiii au dansat câteva dansuri bulgărești spre bucuria și aplauzele 
celor prezenți. (Petronela Șehabi)

Sărbătoare fără paradă
În fiecare an la 26 iulie de Sf. Ana, Biserica romano-catolică din Deta își serbează hramul. Organizarea evenimentelor legate de această 

sărbătoare în interiorul bisericii revine în exclusivitate preotului romano-catolic din Deta. Din păcate, situația epidemică incertă nu a permis 
realizarea paradei portului popular maghiar, la fel ca în alți ani. Tinerii din cadrul ansamblului Margaretta și localnicii de etnie maghiară au 
resimțit lipsa acestui element pitoresc și festiv. Comunitatea maghiară din Deta, mulțumește pe această cale Consililui Local al orașului pentru 
sprijinul financiar acordat în organizarea Balului traditional de Sf. Ana. (Clara Stanciu).

Sfinții Joachim și Anna
Kirchweih Detta 2021

Suntem bucuroși și mândri că din anul 2015 am reușit să reînviem această tradiție a etniei germane și la noi, iar bucuria ne este cu atât mai 
mare deoarece în fiecare an numărul participanților este în creștere. În acest an, am marcat 
prietenia formației noastre de dansuri cu tinerii șvabi din Hartian-Ungaria, prin plantarea 
unui tei în parcul orașului nostru. Sărbătoarea a început cu o paradă a frumoaselor porturi 
populare germane pe străzile orașului, într-o atmosferă plină de culoare și bucurie. La 
biserica romano-catoliăa a avut loc slujba de binecuvântare a buchetului de rozmarin, 
oficiată de catre preotul paroh Lokodi Attila. Tradiționala licitație a buchetului de rozmarin 
a avut loc în cursul după-amiezii, iar programul cultural a încântat publicul prin prezența 
ansamblurilor de dansuri tradiționale germane din Banatul de câmpie, de deal și de munte, 
precum și din zona Transilvaniei. La eveniment am fost onorați de prezența unor oaspeți de 
seamă din țară și străinătate. Seara s-a încheiat cu tradiționalul bal. Vrem să vă mulțumim 
tuturor pentru sprijinul și interesul arătat, cât și pentru faptul că ați venit într-un număr 
atât de mare să sărbătoriți alături de noi. Vă așteptăm cu drag la evenimentele noastre 
viitoare! (Gerhart Șămanțu – președintele F.D.G R din Banat - filiala Deta)



„Iară Ştefan-vodă, mergând de la Cetatea 
Neamţului în sus spre Moldova, au mers pe la Voroneţ, 
unde trăia un părinte sihastru, pe nume Daniil. Şi bătând 
Ştefan-vodă în uşa sihastrului, să-i descuie, au sihastrul a 
răspuns să aştepte Ştefan-vodă afară până ce îşi istoveşte 
ruga. Şi după ce şi-a istovit sihastrul ruga, l-au chemat 
în chilie pre Ştefan-vodă. Şi s-a spovedit Ştefan-vodă 
la dânsul. Şi l-a întrebat Ştefan-vodă pre sihastru ce va 
mai face, că nu poate să mai bată cu turcii: închina-va 
ţara la turci, au ba? Iar sihastrul a zis să nu o închine, că 
războiul este a lui, numai, după ce va izbândi, să facă o 
MĂNĂSTIRE acolo, în numele Sfântului Gheorghe, 
să fie hramul bisericii.” (cronicarul Ion Neculce). 
Sihastrul şi duhovnicul vestit cel care la Putna, într-o 
mică chilie săpată în piatră. Şi apoi, timp de 20 de ani la 
Voroneț  a creat o armonioasă ishastră fără egal pentru 
timpul său, este înmormântat azi în PRONAOSUL 
bisericii. La numai 47 de ani de la săvârşirea din 
viață, este pictat ca SFÂNT pe fața de la miazăzi, şi 
în CALENDARUL ORTODOX din PRIDVOR. 
Astfel, acest lăcaş sfânt este ctitoria slăvitorului Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, construită în anul 1488 doar în TREI 
LUNI ŞI TREI SĂPTĂMÂNI! În mijlocul unei naturi 
mirifice, un edificiu armonios ridicat de mai bine de 500 
de ani de mâini inspirate exprimând credința şi lirismul 
lor în piatră şi culoare. ”Biserica Mănăstirii Voroneți – 
O CORABIE ÎN PIATRĂ plină de grație, simplitate 

şi farmec, impune prin verticalitate, prin proporții 
armonioase, prin soliditatea structurii, a zidurilor masive 
susținute  de contraforturi şi, mai ales, prin iscusita 
trecere de la corpul dreptunghiular al clădirii la absidele 
laterale şi la absida mare ce corespunde altarului, toate de 
formă semicirculară.(Corina Popa) 

„Frescele de pe pereții exteriori aparțin epocii 
lui PETRU RAREŞ, care pe un fond albastru, de o 
intensă strălucire,  pictată cu celebrul pigment ”albastrul 
de Voroneț”, încântă privirile cu farmecul tineresc al 
armoniilor. Desenele sunt ferme, figurile sunt construite 
cu rigoarea unui autentic portret, sensul realităţii fiind 
aici mai prezent decât la alte monumente. Spaţiul 
amplu, împreună cu ariile laterale devine o imensă 
scenă pe care se desfăşoară în culori strălucitoare 
(ALBASTRU-ENIGMATIC) drama binecunoscută 
a JUDECĂȚII DE APOI – o uriaşă compoziţie, 
UNICĂ ÎN OCCIDENTUL TÂRZIU (supranumită 
în istoria artei: CAPELA SIXTINĂ A ESTULUI) -  
înfăţişată în chipul unei linişti sărbătoreşti, expune mai 
înainte de toate cum se împlineşte până la sfârşit planul 
TATĂLUI cu lumea SA, adică în FIUL SĂU care o 
judecă şi o duce la MÂNTUIRE.”

În afara arhitecturii clasice, Voronețul păstrează şi 
o însemnată zestre de mobilier de atelier: strane, pancarte 
de lemn, catapeteasma. Este unul dintre cele mai 
interesante exemplare de mobilier în tradiția lemnului 
care se împleteşte cu stil gotic. Pustiit, dezafectat, ars 
în decursul vremurilor, Voronețul şi-a văzut comorile 
risipite în colecțiile şi muzeul de a Putna, iar altele 
au ajuns la Muzeul de artă de la Bucureşti. Calitatea 
artistică a arhitecturii şi picturii – acest edificiu minunat 
a devenit un adevărat SIMBOL AL MOLDOVEI 
MEDIEVALE. Şi monumentul REPREZENTATIV 
AL ARTEI MOLDOVENEŞTI FEUDALE. Dragii 
mei consăteni, ca iubitor de artă, vizitând marile muzee 
din lume, vă mărturisesc sincer că nu am rămas cu atâta 
afectivitate artistică în nici un alt loc, ca după vizitarea 
mănăstirilor din dulcea noastră Bucovina. De aceea 
vă recomand acum în timpul concediilor să vizitați 
MINUNĂȚIILE noastre. Să ştiți că nici la toamnă nu 
e târziu, când puteți fi şi martorii unui peisaj melancolic 
şi extaziant de unde vă veți întoarce cu inima plină de 
bucurii şi frumusețe. (Libus Endre)
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Dumnezeu să îi odihnească în pace!

 TATARICI CRISTINA, decedată la data de 22.06.2021 – 68 ani
 GHEORGHE VERGILIU, decedat la data de 07.07.2021 - 83 ani
 VARGA IULIANA, decedată la data de 09.07.2021 – 73 ani 
 KENESI BELA , decedată la data de 17.07.2021 – 62 ani
 PAL ANA, decedată la data de 21.07.2021 – 70 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiei 
îndoliate, sincere condoleanţe!
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CĂSĂTORII
 BUZOI DANIEL-GABRIEL 

ȘI MIDA LAURA-MARIA – 19.06.2021
 TOTH ANDREI ȘI GETEJANC MONIKA – 20.06.2021

 BUJOREANU VASILE 
ȘI DĂRĂBANȚ ANTONIA-LOREDANA – 26.06.2021

 IANOȘ ANDREI 
ȘI CIOCOTIȘAN MONICA PAULA - 08.07.2021

 MLADIN STOIA ȘI BANJAŠ DUŠICA – 08.07.2021
 ROICOV MILOȘ-MARIAN 

ȘI STOICA MIOARA - 10.07.2021
 MATEAȘ DANIEL-FLORIN 

ȘI LUPU MĂDĂLINA -FLORICA- 11.07.2021
 PAVEL ALEXANDRU-CRISTIAN 

ȘI CONEVALIC ADELINA-ANCA -17.07.2021
 COSMA FLORIN-MIHAI 

ȘI TĂNASE VANDANA – 19.07.2021
  VODĂ CĂTĂLIN NICOLAE 

ȘI MIRCIOV MARIA – 24.07.2021
 

Le dorim 
Casă de piatră!

Mănăstirile din dulcea Bucovina

Ediția 2021 a Campionatului de 

minifotbal "Maracana"se va desfăşura 

începând cu data de 16 august. 

Competiția este organizată ca în fiecare 

an de Primăria şi Consiliul Local al 

Oraşului Deta. 

Consiliul Local Deta a aprobat prin vot înființarea Clubului Sportiv 

Orăşenesc Deta. Aceeaşi hotărâre de Consiliu desemnează şi reprezentanții 

Consiliului Local în Consiliul de Administrație al clubului în persoana 

domnilor Stroie Constantin şi Petru Peiov. În cadrul clubului sportiv vor 

funcționa secțiile sportive regăsite şi în fosta asociatie sportiva cunsocuta 

sub denumirea ASO Deta, precum; fotbal, handbal, atletism, arte marțiale, 

baschet, gimnastică, culturism, şah, tenis, tenis de masă, badminton, volei, 

dans sportiv, motociclism, automobilism sportiv, natație, pentatlon modern 

şi squash. Director interimar, până la desemnarea prin concurs a unui 

director, a fost numit domnul Lucian Miloş. 

O nouă ediție 

a campionatului 
de minifotbal 
Maracana la Deta

A fost înființat noul Club Sportiv 
din Deta

II. VORONEȚ


