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Cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie,
doresc să urez tuturor doamnelor
și domnișoarelor din Deta și Opatița
o primăvară frumoasă și La Mulți Ani!
Primar, Petru Roman

Chestionar pentru pacienții
spitalului din oraș

În urma semnalelor tot mai dese privind
nemulțumirea unor pacienți ai Spitalului
Orășenesc din Deta, primăria a lansat un
chestionar privind satisfacția celor care
beneficiază de servicii medicale în orașul
nostru. Chestionarul este anonim și poate fi
găsit în varianta tipărită la intrarea în sediul
Primăriei Deta, iar după completare acesta
poate fi adus la primărie sau se poate trimite
pe email la adresa sesizari_spital_deta@
detatm.ro, O altă variantă este completarea
online a chestionarului pe siteul primăriei
https://www.detatm.ro.chestionar-spital-deta.
Primăria Deta dorește să ofere condiții
cât mai bune pentru toți cei care au nevoie
de servicii medicale la Spitalul Deta și
consideră că salariile bune primite în ultima
vreme de personalul medical trebuie să se
regăsească și în serviciile pe care aceștia le
oferă bolnavilor.

Bonificație pentru plata impozitelor
Impozitele se pot achita la fel ca în anii trecuți atât la sediul Primăriei Deta, la
departamentul Impozite și taxe, atât numerar cât și cu cardul, dar și prin mijloace de
plată online. Dacă alegeți să veniți să vă plătiți impozitele la Primărie o puteți face zilnic
de luni până Miercuri între orele 08:00 – 15:30, joi înttre 8:00 și 17:00, și vineri între
08:00 și 13:00. Puteți alege o variantă mai comodă de a plăti aceste taxe prin virament
bancar sau prin mijloace electronice de tipul ghiseul.ro sau cu cardul pe site-ul primăriei
la adresa https://deta.regista.ro/plati-online. Indiferent de modalitatea de plată aleasă
veți beneficia de o reducere cu 10% a impozitului dacă achitați până la data de 31
martie.

Editorial
Petru Roman

Mulțumim pentru tot!
În fiecare an 1 și 8 martie
anunță nu doar venirea primăverii
ci și sărbătorirea femeilor dragi
din viața noastră. Fie că sunt
mame, bunici, fiice sau surori totdeauna femeile sunt pentru noi
începutul şi spiritul vieții. Eu cred
că nu întâmplător Ziua Femeii
este

sărbătorită

la

începutul

primăverii - atunci când natura
reînvie și redescoperim speranța și
bucuriile acestei lumi. Dragostea
femeii aduce viața pe pământ, iar
grija şi dedicația ei alimentează
viața şi o fac să înflorească. Inima
femeii e pacea, e lumina şi căldura
fără de care viața nu ar fi posibilă.
Vă mulțumim dragi femei pentru
că sunteți în viața noastră și
pentru binele pe care îl faceți zi de
zi. Vă mulțumim pentru răbdare
şi înțelepciune. Tuturor femeilor
din Deta le urez din inimă La
Mulți Ani, multă sănătate și tot
ce își doresc, iar alături de un
mărțișor de 1 martie le ofer din
suflet o floare și un gând bun.
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Recensământul populației și locuințelor
În acest an se va desfășura recensământul populației și
al locuințelor din România, ce va avea loc în două etape:
A.) 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzarea online
însemnând acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor
cuprinse în programul de observare al recensământului
pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către
persoana însăşi și se poate realiza:
a) de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează sau al gospodăriei din care aceasta face parte;
b) de pe echipamentele puse la dispoziţia recenzorilor
ARA (tablete).
În ambele situații se va putea solicita sprijinul
recenzorilor ARA care își vor desfășura activitatea în locurile
special amenajate de primării.
Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România
trebuie să se autorecenzeze accesând pe Internet propriul
formular individual P, completat deja parţial cu anumite
date obţinute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume
de utilizator şi a unei parole.
B.) 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către
recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)

Recensământul are ca obiectiv prioritar producerea
de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma
unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind
numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a
structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare
la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ,
condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se
situează locuinţele.

Concursul „Magia Crăciunului”

Luna Decembrie este cea care ne dăruiește cele mai
frumoase și dragi amintiri pentru că avem prilejul de a
petrece clipe de neuitat. Din acest motiv vă invităm să ne
întoarcem de-a lungul acestui articol în luna decembrie și să
facem o scurtă călătorie în lumea Crăciunul și nu oriunde,
ci într-un loc magic, în tărâmul de poveste al celor mici, la
Grădinița Orașului Deta , unde s-a derulat a IV-a ediție a
concursului ”Magia Crăciunului”. Coordonatoarele acestui
proiect, directorul instituției doamna Vertopan Mariana
și profesorul educator, doamna Boghicevici Biliana,
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ne-au mărturisit faptul că acest concurs a urmărit implicarea
copiilor și a cadrelor didactice în exprimarea valorilor
morale ce transcend timpul și spațiul, cu ocazia sărbătorilor
de Crăciun, prin diferite forme artistice care se regăsesc și în
tradiții populare, în cunoașterea semnificației Crăciunului,
a modului cum pot ele modela și îmbogăți sufletele noastre.
Creațiile copiilor realizate în această perioadă sunt mai
frumoase ca oricând, acestea fiind create cu drag și cu
dăruire. Totodată, prin derularea acestui proiect se tinde
la stimularea creativității copiilor, încurajarea exprimării
sentimentelor creștine și înțelegerea evenimentelor și
manifestărilor organizate cu prilejul acestor sărbători,
cunoașterea tradițiilor și a valorilor morale transmise de
sărbătoarea Nașterii Mântuitorului. În urma acestui proiect
fiecare grupă de la Grădinița Orașului Deta și Opatița a
primit materiale care au fost achiziționate cu sprijinul
finanțării Consiliului Local și a Primăriei Orașului, iar toți
copiii coordonați de către educatoare au realizat ornamente
și desene cu tema ”Magia Crăciunului”. La final, a avut loc
o expoziție cu toate lucrările realizate de către preșcolari,
după care fiecare dintre ei a fost răsplătit pe măsura muncii
sale.

PRIMĂRIEI DETA

Ziua Culturi Naționale sărbătorită
la Biblioteca Orășenească Deta

Un citat al scriitorului francez Antoine
de Saint-Exupery spune că ”A dărui cultură
înseamnă a dărui sete de cultură: Restul vine de
la sine. Căci așa cum dragostea cere dragoste,
și cultura cere cultură. Cultura se află chiar în
setea de cultură”. Și, Da! Avem o nevoie nebună
de cultură pentru ca avem nevoie de valoare,
bucurie, creație, libertate și dăruire! "Cultura este
suma tuturor formelor de artă, de iubire și de
gândire, care, pe parcursul secolelor, l-au ajutat
pe om să fie tot mai puțin înrobit." De aceea
există o zi în an când celebrăm cultura națională,
ca unul dintre cele mai de preț daruri moștenite
de-a lungul secolelor. Iar această zi, 15 ianuarie,
nu este una oarecare ci ziua în care s-a născut
geniul poeziei, a literaturi și a culturii românești,
marele poet Mihai Eminescu. Astfel, la inițiativa
Primăriei și Consiliului Local ale orașului Deta
cu acest prilej, însă în data de 14 ianuarie, la ora
11:00 a fost organizat la Biblioteca orășenească
concursul ”Dor de Eminescu…”, unde elevii
școlii noastre de la clasele primare până la cele
din liceu, dar și preșcolarii de la Grădinița
Orașului Deta s-au întrecut în a recita poeziile
marelui poet sau chiar au compus eseuri legate

de importanța operelor sale în literatura și cultura
românească. Cei 36 de concurenți au umplut sala
principală a bibliotecii, unde zâmbeau etalate
volumele eminesciene, de emoție, mândrie,
bucurie și iubire grație interpretărilor săvârșite,
reușind astfel în a slăvi cultura românească.
Datorită prestațiilor excepționale toți concurenții
au obținut premiul I, și au fost răsplătiți pe lângă
diplome cu un volum de poezii sau basme ale lui
Mihai Eminescu, o insignă, o cană, un magnet
de frigider și o plasă, toate inscripționate cu
fotografia geniului literar și logoul concursului.
Unul dintre citatele cunoscute ale lui Mihai
Eminescu spune că ”Fără muncă, nu există
bunăstare, fără adevăr nu există cultură”, iar tinerii
și copiii care învață alături de dascăli în orașul
nostru sunt un exemplu viu al gândurilor marelui
poet, promovând, valorificând, și transmițând cu
sârguință, devotament și talent această imensă
moștenire culturală lăsată de mai marii oameni de
cultură a țării noastre. Iar prin acest intermediu
îi asigurăm de toată recunoștința noastră și le
mulțumim că reprezintă încă o generație care
ne face mândrii cu fiecare activitate desfășurată.
(Diana Božić)

Mihai Eminescu sărbătorit la liceul din Deta

Luna ianuarie este identificată pentru țara noastră, dar și
pentru Liceul Tehnologic "Sf. Nicolae", din Deta, cu ziua de
15 ianuarie, recunoscută drept Ziua Poetului Național Mihai
Eminescu. Începând cu anul 2010 15 ianuarie a fost declarată Ziua
Națională a Culturii. Cu acest prilej, elevii liceului nostru, având
sprijinul direcțiunii, dar și al Primăriei Orașului Deta, au susținut
un spectacol artistic inedit, pe scena Sălii de Cultură a orașului.
Moderat de Iadranka Giurgiev și de Laurențiu Govoreanu,
spectacolul a avut ca principale momente: un colaj de recitări ale
unor poezii aparținându-i marelui poet, în care elevii de liceu și cei
de gimnaziu și-au exprimat talentul și sensibilitatea, dramatizarea
poeziei "Floare-albastră", a aceluiași autor, cu participarea plină de
impact și de emoție a Francescăi Cotora și a lui Lucas Slavin, dar și
a poemului "Replici" și a unor scrisori de dragoste Mihai Eminescu
- Veronica Micle, în interpretarea elevilor Fabienn Moroșan, Ionel
Gheban, Delia Curpaș, Kristof Robert. Ca momente muzicale,
menționăm recitalurile talentatei Monica Călugăr la vioară și al
solistei Melisa Ursulescu, precum și interpretarea unui colaj de
muzică populară din Banat de către orchestra liceului, toate sub
coordonarea domnului profesor Adrian Darius Teucă. Am sărbătorit

astfel cultura, cu speranța că, prin implicare, le-am insuflat tinerilor
noștri elevi dragostea pentru acest domeniu vast și atât de necesar
progresului și sensibilizării unei societăți. Tot în această lună vrem
să menționăm Premiul special, obținut la Concursul național de
creație literară "Mihai Eminescu", organizat de Colegiul Național
"Mihai Viteazu" Slobozia, de eleva Francesca Cotora, coordonată
de doamna profesoară Grad Luminița. Ne mândrim cu ea și o
asigurăm, în continuare, de tot suportul nostru. Putem spune că
anul a început în forță pentru elevii liceului nostru și nu ne putem
dori decât ca lucrurile să continue astfel, iar, la final, să putem vorbi
despre un an bogat în activități. Mizăm, în acest sens, pe implicarea
elevilor noștri, cărora le mulțumim, de pe acum, pentru tot!
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Tăierea colacului de Sfântul Sava

Sf. Sava, părintele spiritual al sârbilor de
pretutindeni, este sărbătorit de către credincioșii
de rit vechi în fiecare an, la data de 27 ianuarie.
Sf Sava este considerat unul dintre cele mai
importante figuri ale istoriei sârbe, primul
arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe autocefale,
dedicându-și viața ortodoxiei, protecției poporului
sârb și limbii materne, iar, astăzi, în memoria
colectivă este amintit ca fiind protectorul școlilor.

În cultura sârbă viața duhovnicească ocupă un
loc aparte, astfel, în ciuda pandemiei în care ne
aflăm în continuare, cu măsurile de prevenire în
conformitate cu legislația în vigoare, membrii
Școlii de Folclor a Ansamblului Sveti Nikola Deta
l-au celebrat pe Sfântul Sava potrivit tradiției sârbe,
astfel că au tăiat colacul în cinstea protectorului
în cadrul slujbei de vecernie oficiată de către
preotul paroh Ljubodrag Boghicevici. De la mic
la mare mezinii ansamblului au fost prezenți la
biserică, iar după tăierea colacului au cântat imnul
Sfântului Sava. În cadrul repetițiilor pe care le-au
avut membrii școlii de folclor ale Ansamblului
Sveti Nikola cu o zi anterioară, în data de 26
ianuarie la Centrul Cultural al orașului Deta a
participat și vicepreședintele Uniunii Sârbilor
din România domnul Borko Iorgovan, care a
acordat din partea Uniunii Sârbilor din România
celor 52 de membrii câte o cutie cu dulciuri și
o felicitare cu prilejul celebrării Sfântului Sava,

De prin Europa adunate….

protectorul elevilor și preșcolarilor. În cadrul
întâlnirii copiii au răspuns la întrebări legate de
viața Sfântului Sava, au cântat în cinstea lui și au
împărtășit povești legate de activitatea desfășurată
în anul care tocmai s-a încheiat. Întreaga întâlnire
a stârnit și interesul Televiziunii TV Banat din
localitatea Vârșeț, în cadrul Jurnalului apărând o
știre legată de activitatea derulată de către micuții
din Ansamblul Sveti Nikola Deta. (Diana Bozic)

I. Praga, orașul regal de pe Vitara

Praga este fără
îndoială unul dintre
cele mai frumoase
orașe din Europa și
din lume, fiind vizitat
anual de mii de turiști.
Pentru mine, încă
din anii studenției, a
rămas orașul celor 100
de turnuri, orașul de piatră a Europei sau vaporul de aur al
Europei. Puține sunt orașele în care pe o suprafață atât de mică,
pot fi întâlnite atât de multe monumente, având proveniența
din diferite perioade de dezvoltare. Farmecul și chimia din
Praga îi încântă deopotrivă pe turiști și pe locuitorii săi. Dis
de dimineață, din ceață ies la lumină acoperișurile pe pantă,
podurile peste Vitara și turnurile aurite ale bisericilor. Praga
nu este un oraș pentru călătorie, ci mai degrabă o hoinăreală
prin locuri plăcute ochiului și inimii, timp în care poți învălui
adierea dedicată istoriei.
1. CEASUL ASTRONOMIC DE PE CLĂDIREA
PRIMĂRIEI.
Întunecata lui istorie își are rădăcinile din sec. al XVlea, atunci când a fost creat de ceasornicarul Mikulas din
Kadani pe o poartă veche din oraș, iar după construirea lui,
acesta divulgat tehnica construirii. Din precauție și invidie
consilierii orașului l-au orbit pe ceasornicar, astfel nici un alt
oraș nu a putut să se mândrească cu un asemenea orologiu.
Totuși, ceasornicarul a reușit să strice mecanismul care timp
de 100 de ani nu a mai funcționat. Cei care au încercat să
îl repare au înnebunit. Aceasta este doar o legendă, de aceea
astăzi, la fiecare oră clopotele orologiului sună, cei 12 apostoli
întâmpină privitorii, iar personajele care interpretează:
moartea, vanitatea, lăcomia și păgânismul îi salută pe turiști.
2. STATUIA PREDICATORULUI JAN HUS
În mijlocul pieței fascinante dominată de biserica Tyn,
poate fi admirată impunătoarea statuie a predicatorului
Jan Hus (1371-1415) care a respins autoritatea bisericii,
raportându-se doar la Biblie, ca fundament al religiei creștine.
3. TURNUL DE PULBERE din 1475 reprezintă unul
dintre cele 13 turnuri care făceau parte din zidurile defensive
ale orașului vechi.
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4. PODUL CAROL este una dintre cele mai frumoase
construcții medievale de acest gen și cel mai vechi pod din
lume. Construcția sa a început în timpul domniei lui Carol al
IV-lea, în anul 1375 cu niște minunate tehnici.
5. STATUIA SFÂNTULUI NEPOMUK
Acesta este protectorul pădurilor în fața căruia în
timpul spovedaniei, Regina Ioana și-a deschis sufletul și a
spus totul despre viața de coșmar dusă alături de soțul ei,
Regele Venceslau. Acesta constatând că duhovnicul refuză să
devoaleze destăinuirile din spovedania soției sale, l-a torturat
și l-a aruncat pe Sf. Nepomuk în râul Vitava. În timpul nopții
se putea vedea pe apă trupul neînsuflețit al duhovnicului
plutind printr-o lumină miraculoasă. Regele, cuprins de
profunde remușcări a recuperat trupul sfântului și l-a
înmormântat în Catedrala Mitropolitană Vitus, unde e află
și astăzi. La deshumarea trupului său, după 300 de ani, spre
uimirea tuturor, limba duhovnicului a rămas intactă. Limba
care a știut să tacă în fața morții.
6. GALERIA LUI RUDOLF găzduiește remarcabile
opere de artă de Rubens, Tizian, Rembrandt sau Veronese.
7. CATEDRALA SFÂNTULUI VITUS se învecinează
cu vechiul palat regal.
8. MĂNPSTIREA LORETTA
Aflându-mă în Praga, într-o sâmbătă însorită, am
hotărât să vizitez cea mai frumoasă și gingașă mănăstire a
Europei centrale, iar în ultima zi a hoinărelii mele am luat la
rând berăriile orașului de aur unde se spune că a fost servit și
marele scriitor Jaroslav Hasek.
9. LIBUSE (stră…stră…stră??!!)
Reședința legendarului conducător de pe colina
Vysehrad, de pe malul răului Vitava unde se află sculptura lui
minunată care aduce aminte de legenda dinastiei Premyslid și
a poporului ceh. Legenda spune că ea a fost cea mai înțeleaptă
dintre cele trei surori ale conducătorului Krok. Dacă sora cea
mare Kali avea darul vindecării, cea mică Teta, se pricepea la
magie. Libuse avea darul clarviziunii, a avut un vis profetic.
Conform legendei ea a poruncit să fie păzită de bărbatul care
i-a cioplit pragul casei, acesta locuind în pădurile de prin
împrejurimi. În acest loc a ar fi trebuit să ia naștere noul oraș.
Visul s-a împlinit, iar orașul a provenit din cuvântul PRAH
(în limba cehă) adică Praga. (Endre Libus)

Vestea stingerii din
viață al tânărului
Cristian Robu a
îndoliat sufletele
întregului
oraș
Deta. În aceste
clipe de profundă
durere și tristețe cuvintele sunt
de prisos… Se așterne liniștea,
iar din când în când, în mințile
noastre pătrund gânduri…. Însă
la un moment dat ele se opresc la
un singur cuvânt - viață. Venind
de la Dumnezeu, viața este de fapt
iubire, iar ea moștenește eternitatea,
depășind chiar si moartea… De
aceea, tatăl, soțul, fiul, fratele,
unchiul, prietenul, colegul Cristi
sau consilierul local Cristian Robu
va trăi și dăinui veșnic datorită
iubirii pe care familia, prietenii și
cei apropiați i-o vor purta pentru
totdeauna, călăuzindu-i pașii spre
viața veșnică. Cristi va rămâne atât în
inimile cetățenilor orașului Deta prin
fiecare zâmbet oferit cu sinceritate pe
stradă, cât și în albumul amintirilor
pe care le-a creat cu toți cei pe care
i-a cunoscut și iubit.
Rămas bun, suflet blând!
(Božić Diana)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!
 BOLCĂU ECATERINA,
decedată la data de 06.02.2022 -77 ani
 IOVANOV RADU,
decedat la data de 07.02.2022-85 ani
 GIURONIU ILIE,
decedat la data de 10.02.2022-95 ani
 BAN CORNEL,
decedat la data de 11.02.2022-74 ani
 BILEȚCHI ELISABETA,
decedată la data de 16.02.2022-90 ani
 PETROVICI MATEI,
decedată la data de 20.02.2022-59 ani
Primăria oraşului Deta transmite familiilor
îndoliate, sincere condoleanţe!

