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Suflet pentru Deta
Orice poveste începe cu a fost odată…. Iar 

orice om pe pământ are povestea sa. Pe parcursul 
vieții sale au loc multe întâmplări. Prea multe 
pentru a le reține pe toate. Ne amintim când am 
fost foarte fericiți sau extrem de mâhniți și abia 
rămân fărâme între cele două sentimente. Separăm 
întâmplările însemnate de cele mai puțin însemnate 
și astfel iau naștere amintirile. Acestea sunt călătorii 
reversibile ale sufletului nostru și ne demonstrează 
zilnic că timpul se măsoară prin iubire și cunoaștere. 
Tot ce am cunoscut și iubit vreodată se întipărește 
în noi. Stări, locuri îndeosebi chipuri care și-au pus 

amprenta într-un fel anume asupra noastră revin prin amintire. Tot ce a 
locuit în sufletul și  privirea noastră, în gândurile care ne-au străbătut, au scris 
file importante din cartea vieții noastre pe care uneori dorim să le răsfoim 
iar și retrăim acele emoții. Nu putem uita aceste clipe și imagini, mai ales 
chipurile celor care au însemnat ceva pentru noi. Acele chipuri care ne spun 
și sunt o poveste… 

La 1 ianuarie 1990 avea să pășească pragul orașului nostru părintele Ioan 
Prisăceanu, fiu și preot  al satului Toager, pentru a conduce protopopiatul 
Deta. În luna octombrie a acestui an numeroși credincioși ai orașului Deta 
împreună cu părintele au redescoperit cum timpul este o floare căreia îi 
cad petalele la picioarele noastre, odată cu ultima slujbă oficiată la Biserica 
Ortodoxă Română Deta în calitate de protopop și preot paroh al acesteia. Și 

asta pentru că părintele a ajuns la etapa de pensionare, îndreptându-și pașii în 
călătoria vieții spre o nouă poveste, pe care o va scrie în orașul Reșița. Timp 
de 31 ani în sufletele noastre au pătruns mii de mesaje, cuvântări și rugăciuni 
ale părintelui Ion Prisăceanu. În toată această perioadă ”prota”, așa cum îl 
numim noi toți, cetățenii orașului nostru, cu multă dragoste și căldură a 
clădit amintiri pentru comunitatea localității noastre. Iar amintirile nu doar 
zâmbesc, ele și lăcrimează, astfel că atât în momentele frumoase, dar mai 
ales cele dureroase cuvintele sale rostite cu har și blândețe ne-au mângâiat 
durerile și ne-au îmbălsămat rănile. În cele trei decade în care a fost slujitor 
a lui Dumnezeu pentru credincioșii orașului Deta preotul și protopopul 
Ioan Prisăceanu și-a direcționat efortul înspre tot ce înseamnă bine. Ne-a 
apropiat de Dumnezeu și ne-a învățat că în fiecare moment, frumosul din 
noi îl creează pe aproape nostru și mai frumos, ajungând să îl respectăm, să îl 
prețuim și să îl iubim ca pe un frate în Hristos. La ultima predică a părintelui 
Ioan după oficierea Sfintei Liturghii s-au scurs multe lacrimi din privirile 
triste ale tuturor celor prezenți, dar și din ochii săi și ai părintelui Cirprian 
Blagoe. Viața se țese pe fir de poveste…. Iar preotul Ioan Prisăceanu deschide 
o nouă filă din povestea sa, însă povestea scrisă de el pentru localitatea noastră 
va rămâne impregnată cu litere de aur în filele spiritualității orașului Deta, 
reușind în tot acest timp să ne deschidă nouă tuturor, indiferent de religie, 
etnie ori proveniență inima și mintea către Dumnezeu, oameni și viață. Noi 
cei care rămânem în suflet cu un imens dor… dar și cu toată recunoștință  
pentru un om cu suflet nobil, omul de poveste. Ioan Prisăceanu! (Diana 
Božić)

1 Decembrie în orașul Deta
În legământul de sânge, nouă românilor, ne-a 

fost impregnat în suflet sentimentul unității naționale 
românești, pecetluit de Marea Unire din anul 1918. Marea 
Unire a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 
românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea națională 
este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-
un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității 
neamului, un elan călăuzit cu inteligență remarcabilă spre 
țelul dorit. Odată cu semnificația istorică a Zilei Naționale 
a României, 1 decembrie ne oferă bucuria de a aduce un 
omagiu fiecărei părticele de humă strămoșească, în semn 
de respect pentru eroii fără nume. Să iubim România? 
Da... este sentimentul sublim care ne umple sufletul de 
viață. Atunci când o iubim pătrundem în inima ei, fie că 
urcăm preț de 2544 m până la ”acoperișul țării”  pe vârful 
Moldoveanu…, fie că ascultăm valurile înspumate și pline 
de șoapte ale Mării Negre… În fiecare fir de iarbă, spic de 
grâu sau adiere de vânt, în fiecare copac doborât la pământ 
pentru setea nepotolită de ”aur verde”, în fiecare pasăre care 
își cântă libertatea lângă un suflet obosit, în picăturile de 
ploaie care adună viața, în lumina purpurie a unui răsărit sau 
apus, ori lângă un monument închinat înaintașilor noștri, 
care practic, fără să stea pe gânduri, și-au jertfit viețile pentru 
ca tărâmul acestei țări să ne fie luminat de soarele păcii și al 
libertății……. aici este România!

A mai trecut un an, poate la fel de greu ca cel anterior, 
iar ziua de 1 Decembrie a sosit în calendar și mai ales în 
sufletele noastre. A sosit momentul să arborăm steagul 

României cu bucurie, mândrie și cu gândul la țara noastră. 
După un an de pauză, la 1 decembrie 2021, la ora 11:00 
ne-am reîntâlnit în Piața Pompierilor în această zi solemnă 
pentru a ne ruga și închina la monumentul celor care 
ne-au dăruit, identitatea, religia, patrimoniul folcloric și 
cultural imens de bogat, celor care ne-au dăruit România. 
Pentru că ea este de fapt moștenirea tăcută a acestui neam. 
Comemorarea eroilor neamului românesc a fost deschisă 
de către viceprimarul orașului Deta domnul Radu Rotar, 
care a transmis mesajul său de Ziua Națională, tuturor celor 
prezenți. A urmat apoi un scurt tedeum oficiat de către 
părintele Blagoe Ciprian Ioan, preotul bisericii ortodoxe 
române din Deta în memoria întregului neam de eroi, după 
care au fost evocate momentele istorice sublime petrecute 
în anul 1918. Evenimentul s-a încheiat cu ceremonia 
depunerii de coroane în cinstea jertfei strămoșilor noștri.

Coroane de flori au fost depuse de către: 
PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DETA
VETERANII DE RĂZBOI
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A ORAȘULUI DETA
UNITATEA DE JANDARMI A ORAȘULUI DETA
UNITATEA DE POMPIERI MILITARI A 

ORAȘULUI DETA
LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. NICOLAE” DETA
GRĂDINIȚA ORAȘULUI DETA
SPITALUL ORĂȘENESC DETA
OFICIUL POȘTAL ROMÂN DETA 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
PARTIDUL PRO-ROMÂNIA
PARTIDUL USR
PARTIDUL ECOLOGIST 
UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR 

DIN ROMÂNIA
ASOCIAȚIA SENIORILOR DETA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 

DIN ROMÂNIA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

La finalul zilei, într-un moment de meditație 
profundă, ne dăm seama de fapt că 1 Decembrie ne 
îndeamnă să iubim România în fiecare zi și totodată ne 
învață încă odată să ne încredem în speranță, căci ea este cea 
care întotdeauna ne arată drumul bun și ne îndrumă pașii 
mai departe, spre o zi de mâine optimistă.

La mulți ani dulce Românie! Veșnic fi slăvită și iubită! 

Primăria și Consiliul Local Deta vă urează Sărbători Fericite!
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Dragii mei,

Trăim, în continuare, într-o realitate a unor vremuri de încercări, vremuri dificile 
și, parcă, fără un viitor clar, în care sentimentele inter-umane nu se mai regăsesc. Nu 
mai suntem uniți unii cu alții, ne dușmănim, ne invidiem, ne suspectăm, uitând faptul 
că toți suntem copiii lui Dumnezeu și suntem datori să fim purtători ai unei iubiri 
frățești, să ne ajutăm unii pe alții și, mai ales, să fim iertători și îngăduitori față de cei 
care ne înconjoară. Într-un asemenea „climat” sufletesc, sărbătoarea Nașterii Domnului 
se profilează în orizontul așteptărilor noastre ca un praznic menit să ne unească, să ne 
adune din diferitele colțuri ale țării sau lumii, unindu-ne în cuget și simțiri. Într-adevăr, 
venirea Pruncului Iisus în această lume are această capacitate de a ne face să devenim mai buni, mai iertători, mai îngăduitori, mai 
apropiați de tot ceea ce înseamnă sentiment religios. Cu câtă bucurie așteptăm aceast praznic! Ne primenim casele, dereticăm, 
împodobim bradul, pregătim diferite bucate alese și așternem în fața invitaților tot ceea ce avem mai bun. Ne transpunem în 
copilăria noastră, redevenind acei copii care se bucurau nemijlocit de cadouri, de mirosul cetinii din brad și de ornamentele sale, 
de sunetul dulce și melodios al colindelor. Dar ce înseamnă Crăciunul în accepția noastră, a oamenilor moderni? Câte puțin 
din tot ceea ce am enumerat mai sus! Însă, adevărata esență a Nașterii Domnului este sentimentul apartenenței noastre la filiația 
divină, al bucuriei Întrupării Fiului lui Dumnezeu pe pământ, al posibilității câștigării vieții celei veșnice, al eternității în anturajul 
lui Dumnezeu! Acum, când ne apropiem tot mai mult de acest praznic împărătesc, dar și de celelalte sărbători de sfârșit și început 
de an, vă doresc, pe această cale, să fiți împăcați cu voi înșivă, cu cei din jur și, mai ales, cu Dumnezeu! Să petreceți acest timp 
binecuvântat cu sănătate, în pace și liniște sufletească alături de cei dragi, plini de sentimente de bucurie și recunoștință pentru 
tot ceea ce avem ca dar de la Dumnezeu!

Protopop, Ionuț-Ciprian Boșca

Crăciun plin de har și An Nou Fericit!

„Maga az Úr ad majd jelet. Íme a szűz fogan és fiút szül és Emmanuelnek fogják 
hívni.”  (Izaj 7,14). Emmanuel azt jelenti Velünk az Isten. Most is velünk van és velünk 
is marad, ha meghívjuk, hogy vegyen részt az életünkben.

Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és 
Boldog Újévet!

„Însuși Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia 
îi va pune numele Emanuel.”(Isaia 7,14). Emanuel înseamnă Domnul este cu noi. Este 
cu noi și acum, și va rămâne cu noi, dacă-L invităm să facă parte din viața noastră.

Prin aceste gânduri doresc tuturor Crăciun plin de har și An Nou Fericit!

„Der Herr selbst wird ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird 
Emmanuel heißen.“(Jesaia 7,14) Emmanuel bedeutet, dass Gott mit uns ist. Er ist immer noch bei uns und wird bei uns bleiben, 
wen wir ihn einladen an unserem Leben teilzunehmen.

Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!

Preot, Attila Lokodi 
Bisericii Romano-Catolice Deta

Credința face orice posibil!
Se apropie Crăciunul și Anul Nou cu pași repezi, iar orașul nostru a îmbrăcat haine de sărbătoare. 

Ne bucurăm de sărbătorile de iarnă care vin!
Credința face orice posibil, speranța ne dă putere să continuăm, dragostea face ca orice lucru 

să fie frumos de Crăciun! Vă dorim să le aveți pe toate în această sfântă zi. Să uităm de griji și de 
supărări, să iertăm și să iubim pe aproapele nostru, amintindu-ne că nu suntem niciodată singuri, 
că alături de noi este Dumnezeu și acei oameni dragi nouă, care ne înconjoară.

Fie ca Nașterea Pruncului Hristos să ne lumineze sufletele și casa, iar în Anul Nou care vine să 
avem parte de sănătate, fericire, și împlinirea tuturor dorințelor. 

CRĂCIUN FERICIT!!!
LA MULȚI ANI 2022!!!

Preot Paroh a Bisericii Ortodoxe Sârbe Deta, 
Liubodrag Boghicevici
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O mare bucurtie pentru toți!

Pentru mulți dintre noi cuvântul bucurie a dispărut din 
vocabularul nostru în acest advent. Mulți dintre noi ne simțim 
frustrați, disperați, fricoși, neputincioși și nefericiți. Atenția 
noastră este prea adesea deviată de la adevărul care trebuie 
celebrat. Un Fiu ni s-a dat. Iată esența bucuriei noastre. Facem 
tot felul de pregătiri, dar pregătirea intâmpinării Pruncului 
Isus e așezată în plan secundar. Cheltuim fiecare dintre noi cât 
mai mult în speranța obținerii unei satisfacții trecătoare, dar 
cheltuim prea puțin în pregătirea inimii pentru întâmpinarea 
Regelui Isus. Aproape totul pe ce se vede și aproape nimic pe 
ceea ce nu se vede. Psalmistul David spunea Dați cinste Fiului...
Cum o dai? Cum o dau? În trecerea grăbită prin lume fă-ți timp 
și pentru cel care a venit în lume să mântuiască pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Fă-ți timp și pentru închinare, laudă și 
părtășie. Nu uita că El a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut și păcătos. Nu lăsa ca bucuria Nașterii Domnului Isus să fie 
umbrită de tot felul de alte bucurii. Magii s-au bucurat când l-au văzut. Păstorii s-au bucurat când l-au întâlnit. Bătrânul Simeon 
s-a bucurat când l-a văzut. Tu poți trăi această magnifică bucurie? Tu poți înțelege că acest lucru îl vrea el de la tine? O cântare 
cunoscută și ție spune Cântați toți de bucurie căci Hristos s-a născut. Ce imensă bucurie și la acest sfârșit incert de an. El a venit să 
aducă vești bune într-o lume a veștilor rele. El e vestea care umple sufletul de bucurie. Să ne bucurăm cu toții, mici și mari, tineri 
și bătrâni, sănătoși și bolnavi, fricoși și curajoși. 

Domnul întrupat să ne binecuvânteze familiile, casele și orașul nostru în dragostea Copilului Isus!

Pastor GHIȚĂ SPOREA, 
Biserica Baptistă Deta

Hristos S-a întrupat – vestea care aduce binecuvântări!
Întruparea Domnului Isus este sărbătorită de întreaga 

omenire. Mesajul acestei sărbători aduce bucurie și speranță. În 
aceste vremuri dificile datorate crizei sanitare, este momentul 
să ne oprim și să ne gândim la binecuvântările ce provin din 
sărbătoarea întrupării Domnului Isus.

Aceste binecuvântări, pe care Dumnezeu ni le oferă, sunt 
următoarele:

Dumnezeu este cu noi. Numele lui Isus, pe care l-a primit 
la nastere, a fost Emanuel, adică “Dumnezeu este cu noi”, potrivit 
Evangheliei după Matei: cap.1, v.23. Dumnezeu iubește 
omenirea, iar ca dovadă a iubirii Sale, ni L-a trimis pe Fiul Lui 
să ne aducă vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu.

Mesajul salvării omenirii. Motivul, pentru care Fiul lui 
Dumnezeu S-a întrupat, este tocmai pentru a aduce mântuirea. 
Mântuire înseamnă salvarea de la robia spirituală în care este prinsă omenirea datorită păcatului. Mântuitorul a venit să plătească 
prețul eliberării noastre din această robie, acceptând să moară în locul nostru. Acest sacrificiu suprem adus la Golgota este cheia 
împăcării omului cu Dumnezeu. Toți cei care acceptă mesajul chemării la mântuire, prin credință și pocăință, vor primi mântuirea 
în dar. Mesajul salvării este mesajul central al Întrupării Domnului Isus.

Pace între oamenii plăcuți Lui. Ceea ce avem nevoie în aceste vremuri dificile este tocmai pacea sufletească. Această 
sărbătoare este o sărbătoare a păcii. Dumnezeu aduce pace în sufletul omului prin mântuirea dată celor care cred. De asemenea, 
El aduce pace între oamenii plăcuți Lui. 

Dragi cetățeni ai orașului Deta și nu numai, fie ca această sărbătoare să fie un prilej de binecuvântare pentru noi, familiile 
noastre și comunitatea noastră, iar sufletele noastre să fie inundate de liniște și pace, conștienți fiind de mântuirea primită în dar. 
Să nu uităm că Dătătorul binecuvântărilor este Cel Sărbătorit.

Sărbători binecuvântate! 

Pastor Matei Popa, 
Biserica Penticostală Deta
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Dumnezeu să o odihnească în pace!

  OPREAM MAGDALENA, 
decedată la data de 27.11.2021 -82 ani

  CIOBAN IONEL, 
decedat la data de 04.12.2021-62 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiei 
îndoliate, sincere condoleanţe!
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Fiecare sfârșit de an aduce cu el și bilanțul 
parcursului său. Ne evaluăm faptele, cântărim 

realizările și constatăm cu ce lecție rămânem 
din anul care se apropie de sfârșit. Pentru mulți 
artiști anul 2021 nu pare a fi unul care le-a 
surâs prea mult, însă pentru Loco Dj, artistul 
nostru local, a fost un an care i-a adus multe 
provocări. Acesta se poate lăuda cu o varietate 
de proiecte lansate în acest an, însă fără îndoială 
proiectul muzical cel mai de succes și totodată 
cel mai drag sufletului său este o premieră 
pentru cariera sa muzicală și anume colaborarea 
cu legenda folclorului bănățean – Tiberiu Ceia 
și cu bine cunoscuta artistă din noua generație, 
Dana Gruiescu. La inițiativa sa, cei trei artiști au 
readus șlagărul bănățean al tuturor timpurilor 
”Frumoasă vecina noastră” în atenția publicului 
din toată țara într-o reinterpretare de succes. 

Aceștia numesc proiectul, unul de suflet, care 
s-a născut din dorința de a uni generații dar 
și stiluri muzicale diferite: folclorul anilor 70, 
muzica populară din zilele noastre, dar și tinerii 
care ascultă muzica electronică.

Florin Chiteală, așa cum îl cunoaștem 
noi, cetățenii orașului Deta ne mărturisește 
că totul a început din dorința de a înregistra 
o piesă cu Dana Gruiescu, având o strânsă 
colaborare cu aceasta și soțul său Titel 
Brestovicean și îi este profund recunoscător 
domnului Tiberiu Ceia pentru acordul și 
încrederea de a reface acest șlagăr într-un stil 
nou, dar și tuturor celor care îl susțin și care 
au făcut posibil ca acest proiect muzical să 
devină un succes.

Ultima lună de toamnă - noiembrie - a adus, odată cu ea, arome 
proaspete de fructe și de ploi, dar și multe premii pentru elevii liceului 
nostru. La concursul Timisiensis - proiect de promovare a culturii și a 
tradițiilor timișene, organizat de Liceul de Artă Ion Vidu și Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș, s-au remarcat: elevii Govoreanu Laurențiu și 
Giurgev Iadranka, care au obținut premiul I pentru un deosebit moment 
artistic, iar eleva Moroșan Fabienn - Timea a obținut premiul al II-lea, la 
secțiunea fotografie, și premiul al III-lea pentru un material promoțional. 
La același concurs, eleva Slavin Gabriela a obținut premiul al II-lea 
pentru un frumos moment artistic, iar elevul Patrick Beniamin Tapanov, 
premiul al III-lea pentru un material promoțional. Tot premiul al III-
lea l-a obținut și Ansamblul de dansuri bulgărești, coordonat de doamna 
profesoară Tapanov Ana Maria. Tot în această perioadă, Liceul Tehnologic 
"Sf. Nicolae" s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare pentru a sărbători un 
eveniment istoric și național important: Marea Unire de la 1 decembrie. 
1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, 
dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu 
România, totodată cerându-se un singur stat naţional. Cu această ocazie, 
elevii Liceului Tehnologic "Sf. Nicolae", Deta, și-au exprimat dragostea 
pentru țară, în cadrul unui spectacol elegant, prin care au marcat acest 
eveniment. Ei au prezentat contextul istoric, social și politic care a favorizat 
Unirea de la 1 decembrie, dar și persoanele-cheie ale acestui eveniment și 
au descris orașele Unirii. "Acompaniați" de muzică specifică, de talent și 
de voie-bună, elevii noștri și-au dovedit și de această dată pasiunea pentru 
cultură și talentul. La final, doamna directoare Ioana Miloș le-a reamintit 
celor prezenți că "măreția actului Unirii a constat în faptul că  realizarea 
ei nu s-a datorat unui anume guvern sau unui partid, ci întreaga națiune 
română a contribuit la fericitul eveniment". Ne luăm "la revedere" de la 
toamnă, astfel, așteptând, încărcați de emoția copilăriei, iarna, în straiele 
ei de argint.

Acum, în noaptea de ajun 
fermecat ași dori să vă invit, 
dragi concetățeni, să admirăm 
și să medităm împreună în fața 
celebrului tablou al pictorului 
renascentist Leonardo da Vinci: 
Fecioara între stânci de la M;uzeul 
Luvru din Paris. Vizionând lucrarea, 
sufletele noastre sunt cuprinse de 
magia Crăciunului. Prin genialitatea 
sa Leonardo da Vinci așază 
evenimentul Nașterii Mântuitorului 
în fața unei peșteri care fiind un 
spațiu închis determină o apropiere 
între personajele tabloului și noi, 
care așteptăm Nașterea Domnului. 
În fața tărâmului stâncos și pietros, 
pe o pașnică ridicătură de pământ, 
fie într-o grotă stâncoasă sau în 
fața ei, o găsim pe Fecioara Maria 
împreună cu Sfântul Ioan copil, 
pe micuțul Isus și pe îngerul Uriel. 
Foarte tânără, Fecioara Maria, cu un 
veșmânt albastru închis, stă așezată 
sau în genunchi, aproape de centrul 

compoziției. Privește cu blândețe în 
jos către copilul Ioan care se roagă, 
iar cu un gest de adorație și plin 
de gingășie, acesta se apropie de 
micuțul Isus, care la rândul său îi 
răspunde binecuvântându-l. Mâna 
dreaptă a fecioarei îi cuprinde 
umerii, în timp ce stânga se ridică 
protector asupra fiului Isus. Privirea 
ei înduioșătoare, zărită in ovalul 
dulce al feței, parcă îl îndeamnă 
pe micuțul Isus, dar totodată și 
pe noi privitorii, să ne îndreptăm 
spre Mântuitorul nostru. Ia priviți, 
concetățenii mei – atât de cald este 
gestul de adorație al micuțului Ioan 
aplecat spre Isus încât el lasă loc și 
sufletelor noastre să fie prezente 
în această noapte magică și sfântă. 
Artistul nostru nu prezintă nimic 
ca și când ar fi ceva supra omenesc 
în lucrarea sa. În chipul Fecioarei 
Maria putem vedea – mamele, 
surorile noastre, iar în copil putem 
vedea copii noștri, nepoții noștri 
sau alți micuți care sunt părtași 
la marea bucurie a nașterii Fiului 
lui Dumnezeu. Prin puterea lui 
divină, micuțul Isus face posibilă 
frământările și greutățile de fiecare 
zi. În acest loc divin ne umplem 
sufletele, și astfel începem un bun și 
binecuvântat an. (Libuș Endre)

Loco Dj

Rezultate remarcabile ale elevilor 
din Deta

Seara de Ajun alături de micuțul 
nostru Isus


