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Petru Roman

Editorial

Model de implicare

Am descoperit cu mare 
bucurie activitatea unui 
concitadin extrem de activ în 
zona curățeniei și a ecologizării 
orașului nostru. De o bună 
perioadă de timp Răzvan se 
implică în acțiuni concrete de 
curățenie, dar, mai mult, duce 
și o campanie foarte vizibilă 
de conștientizare a locuitorilor 
orașului nostru. De fapt Răzvan 
își dorește ceea ce sunt sigur ca 
vrem cu toții, să trăim intr-un 
oraș curat și ecologic, să nu mai 
vedem în jurul nostru mizerie 
și gunoi. Toate acestea țin de 
fiecare dintre noi. Sigur, există o 
parte instituțională a problemei. 
Primăria are contracte cu firme 
de specialitate și se ocupăp de 
colectarea deșeurilor. Dar oricâte 
contracte am avea și oricât ar 
lucra angajații de la salubritate nu 
vom reuși să ținem orașul curat 
fără implicarea fiecăruia dintre 
noi în acest proces. În primul 
rând este important să nu mai 
aruncăm deșeuri oriunde, să 
respectăm normele de colectare 
selectivă și nu în ultimul rând să 
spărijinim acțiunile de felul celor 
lansate de Răzvan. Eu îl felicit 
personal pentru implicarea în 
viața comunității și îl asigur de 
întregul meu sprijin și mi-aș dori 
să avem în oraș cât mai mulți 
Răzvani. 

Voluntar din Deta, exemplu pentru noi toți

Răzvan Razvy, așa cum este cunoscut 
printre utilizatorii Facebook, este un 
locuitor al orașului Deta care a atars atenția 
prin postările sale de pe rețeaua socială în 
care promovează curățenia și ecologizarea 
orașului nostru. De unul singur Răzvan 
a început să strângă deșeurile abandonate 
prin oraș și în multe cazuri a beneficiat 
și de sprijinul altor locuitori. Iată câteva 
dintre potările sale din ultimele luni în care 
puteți descoperi câteva dintre acțiunile sale 
de ecologizare din oraș. 

Curățenia de pe străzi trebuie 
să ne aparțină nouă, umanității care 
distruge planeta prin acțiuniile pe care le 
desfășurăm zilnic fără să ne dăm seama 
cât rău producem. Nici eu nu sunt un 
„Ecologist" perfect și nici nu trebuie 
să fiu. Din moment ce altora nu le pasă 
absolut DELOC de planetă, de ce trebuie 
să mă obosesc prin toate aceste acțiuni? 
Răspunsul este unul singur, TOȚI trebuie 
să participăm la salvarea Planetei deoarece 
numai una singură avem. Azi am fost 
plăcut surprins că oameniilor le pasă. 
Am fost apreciat pentru efortul pe care îl 
depun, am fost chiar ajutat de către Arge 
Tina. Iar pentru asta chiar îi mulțumesc 
nespus de mult pentru timpul și ajutorul 
acordat! 

Am revenit la un coș pentru gunoi 
stradal amplasat la intrare în parc. Fiind 
o zonă destul de aglomerată, gunoiul la 
rândul lui a fost destul de mult, după doar 
4 ZILE acest coș a devenit un mic focar 
de infecție pentru noi dar și pentru mediu. 
Din păcate tot acest gunoi va sfârși la 
groapa de gunoi. Chiar dacă aproximativ 
60% din acesta putea fi cu ușurință 
reciclat iar 20% fiind materie organică asta 
însemnând că putea fi compostat. 

După câteva săptămâni de pauză, 
am revenit prin acțiuniile de ecologizare a 
străzilor din Orașul Deta. Am fost plăcut 
surprins prin faptul că UNII oameni mi-
au înțeles mesajul că locul gunoiului este 
la Coș nu pe Jos, găsind multe coșuri 
mult mai pline ca în alte dăți. În imaginile 
de mai jos puteți observa cât gunoi am 
adunat doar de pe 4 Străzi (Str. Târgul 
Mare, Str. Avram Iancu, Str. Înfrățirii, Str. 
1 Mai respectiv, Str. Mihai Eminescu)

Se pare că puțin cu câte puțin putem 
face împreună ceva.;))

După o altă acțiune de ecologizare 
pe Strada Revoluției și piața de vechituri, 
respectiv cea de alimente, am strâns 
împreună cu Ramona Stoker 7 saci doar 
de pe o singură stradă. Îi mulțumesc din 
suflet pentru timpul acordat!!!

Din păcate asta se întâmplă 
săptămânal, în fiecare Duminică. 
Aproximativ 5 METRI CUBI cu deșeuri 
de tip festival (pet-uri, doze de aluminiu, 
tacâmuri de unică-folosință cât și veselă de 
unică-folosință) cât și deșeuri de tip fast-
fashion (ambalaje din poliptopilenă (PP), 
carton contaminat cu foarte multă bandă 
adezivă, sacoșe din polietilenă de înaltă 
idensitate (HDPE) resprectiv polistiren, 
textile) 

Acestea din păcate sunt foarte greu 
de sortat, iar procesul de reciclare este 
îngreunat de diferitele contaminări solide 
cât și lichide.

Consiliul Local nu are nicio vină 
prin acțiuniile de această natură, angajații 

find nevoiți să adune după alții.
Mă bucur că am putut să le dau un 

mic ajutor celor de la @Primăria orașului 
Deta și sper că le-am fost de ajutor. 

Din seria Gunoilul Nostru cel de 
Toate Zilele. Fiind o dimineață însorită, 
m-am decis să fac curat în zona Târgul 
Mare. Nu cred că noi am fi reacționat 
pozitiv văzând așa portret, lucrând la 
Salubritate. Tot acest gunoi nu a fost sortat, 
pus LÂNGĂ pubele, așteptând soarele 
pentru un miros de ne taie respirația! 

Rog ca administrația scărilor de bloc 
să ia atitudine, deoarece așa ceva nu este 
posibil!

Locul gunoiului este în coș, nu pe jos. 
Iar oamenii care au aruncat și vor 

arunca gunoiul lângă pubele să știți că nu 
puteți ieși în evidență prin acest caracter.

Deșeuri abandonate peste deșeuri 
abandonate. Se pare că oamenii nu înțeleg 
cum să își gestioneze deșeurile, găsind 
în canale deșeuri care nici în pubelă nu 
trebuie să fie. Deșeuri periculoase găsite 
abandonate lânga containerul de tip 
Igloo destinat sticlei, pe lânga cioburile 
de sticlă care nu se reciclează și trebuie 
aruncate în pubela neagră. Am mai gasit 
și substanțe pentru curățenie inflamabile. 
Pe lângă faptul că temperaturile în zilele 
acestea pot depăși 34 Grade C. acestea 
pot provoca incendii sau chiar un pericol 
ecologic, deoarece multe substanțe toxice 
precum Pulbera de Mercur care exista în 
toate becurile, poate polua zeci de Hectare 
de sol fertil. 

De aceea vă îndrum pe toți să 
respectați reguliile pentru sortarea deșeurilor 
corespunzător !!!

P.S. Mulțumesc Maria Maria pentru 
micile ajutoare;))

Gunoiul Nostru cel de Toate Zilele 
se pare că încă se plimbă printre noi. Cu 
ajutorul lui Florentina Firca am adunat 
11 saci plini de gunoaie plus deșeuri din 
construcții (lemn, țevi din PVC, etc.). 
la doar 100 de metri de la locul de joacă 
din zona ANL Deta se află un morman 
de moloz, deșeuri periculoase, vegetale în 
saci din plastic, azbest și de ce nu o baltă 
din smoală proaspătă, din păcate nu se 
mai poate face nimica pentru a salva eco-
sistemul din acea zona fiind deja distrus. 
Viitoarele noastre generații nu trebuie să 
sufere deoarece nouă nu ne pasă de mediul 
în care trăim. Dacă vedeți acțiuni în care 
unii indivizi își abandonează gunoiul fără să 
le pese vă rog să sunați la primărie. Copii 
voștri, chiar și adulți se pot îmbolnăvi foarte 
grav de Cancer la plămâni de la acel azbest 
care a fost lăsat cu lunile în soare. Nouă încă 
nu ne pasă de pericolul la care ne supunem 
sănătatea copiilor noștri! De aceea îi 
mulțumesc din suflet lui @Florentina Firca 
pentru ajutorul acordat!!
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Festivăți de absolvire la școală

Gaudeamus la Primărie

Sala Ludoteca

Ziua Eroilor Neamului la Deta

Lunile mai și iunie au fost lunile absolvenților de clasele a XII-a și a VIII-a, prilej 
cu care, în cadrul unei frumoase festivități, aceștia au fost premiați și și-au luat la revedere 
de la profesorii și de la colegii lor. Festivitatea de absolvire pentru clasa a XII-a liceu, clasa 
a XIII-a seral și clasa a XI-a profesională s-a ținut în data de 25 mai, în parcul "Anton 
Kratzer", din localitate, fiind condusă de doamna director Ioana Miloș. Urmând tradiția, 
elevii au defilat, pe ritmuri de Gaudeamus Igitur, pe la principalele instituții din oraș, au 
făcut fotografii cu profesorii și cu diriginții și apoi s-au oprit în parcul orașului, unde, în 
cadru festiv și emoționant s-a făcut premierea. Șefă de promoție este Larisa Bura, din clasa 
a XII-a Servicii, diriginte Daniel Sandu, iar premiul Koning, pentru rezultatele deosebite la 
Fizică, a fost acordat, în acest an, elevului Miroslav Maletici, din clasa a XII-a Real, diriginta 
Mioara Spiridon-Iacob. S-a lăsat cu lacrimi, cu îmbrățișări și cu promisiuni de revedere, 
doamna director subliniind faptul că porțile Liceului Tehnologic "Sf. Nicolae" vor rămâne 
deschise pentru toți cei care vor vrea să se întoarcă pentru a-și reîntâlni profesorii. În 2 iunie, 
a fost rândul absolvenților de clasa a VIII-a să celebreze finalul gimnaziului, Festivitatea de 
absolvire desfășurându-se în curtea Școlii gimnaziale din Deta, iar șef de promoție fiind 
Cătălin Grad, dirigintă Loredana Faur. Ii felicităm nu doar pe absolvenți, ci și pe profesorii 
care le-au îndrumat pașii, și le urăm succes la examenele care vor urma și în viață! (Prof. 
Alina Popescu)

Datorită fundației ALBER, 
începând cu anul școlar care tocmai s-a 
încheiat, a putut fi amenajată la Școala 
Gimnazială din orașul nostru, sala 
LUDOTECA. Învățarea prin creație 
și prin joacă este una dintre cele mai 
eficiente metode de învățare, iar Ludoteca 
oferă mediul potrivit în acest sens, prin 
realizarea diferitelor ateliere destinate 
acestui scop. Ludoteca este un centru recreativ, educativ, social și cultural, care funcționează 
pentru oferirea unei copilării mai bune. Ludoteca e un serviciu deschis pentru toți elevii școlii 
noastre, indiferent de capacități sau condiție socială. Ludoteca e un spațiu de liberă creație. 
Rolul ”ludotecarului” este acela de a fi permanent la dispoziția copiilor, gata să îi ghideze și 
să intervină cu explicații. Primul atelier, din cadrul Ludotecii, numit ”Mâini îndemânatice” 
este un atelier de String Art, în cadrul căruia elevii au realizat obiecte decorative din fire de 
ață. În Ludoteca a fost realizată apoi activitatea Datini din calendarele religiilor și etniilor, 
în cadrul căreia preotul ortodox Griguță Damian (voluntar) și cantorul Gașpar Gabriel 
(voluntar) au împărtășit copiilor experiența lor de viață, dar și uneltele și ustensilele folosite 
în trecut, aceștia din urmă dobândind cunoștințe despre activități artizanale, despre dansuri 
și jocuri care se practicau mai demult, rețete culinare, proverbe și zicători, datini și obiceiuri. 
Alte activități au fost Cenaclul literar și Atelierul de educație cinematografică, în cadrul 
cărora elevii au realizat creații plastice și literare. În sală s-au realizat, de asemenea, și repetiții 
pentru concursuri cu temă muzicală, în limba franceză. (Prof. Alina Popescu)

Finalul de an școlar a însemnat și continuarea unei frumoase tradiții în orașul 
nostru și anume vizita absolvenților de clasa a – VIII – a și a a XII-a la primărie. 
Holurile și scările primăriei s-au animat foarte repede atunci când elevii au venit să 
cânte Gaudeamus Igitur pentru reprezentanții administrației locale. Elevii au fost 
primiți de primarul orașului Petru Roman care le-a urat bun venit și le-a spus cât de 
mult înseamnă pentru el aceste momente deosebite petrecute cu cei mai tineri locuitori 
ai orașului. ”Aceste clipe în care voi încheiați un ciclu de învățământ și vă pregătiți să 
mergeți mai departe sunt cu totul și cu totul speciale. Vreau să le transmit un gând bun 
și dascălilor care au fost alături de voi în ultimii ani și care sunt sigur că vor rămâne 
în amintirile voastre. Pot să spun că astăzi Deta pierde o generație de elevi, dar tot 
astăzi câștigă o generație de oameni educați care indiferent de ce aleg să facă în viață, 
să rămână aici, sau să plece să studieze mai departe în altă parte, sau să muncească, vor 
rămâne legați de acest oraș”, le-a spus primarul Petru Roman elevilor. ”Vă mulțumesc 
încă o dată pentru aceste momente deosebite și vă doresc mult succes în tot ce veți face 
de acum încolo, atât pentru voi cât și pentru comunitatea din care faceți parte”, a mai 
spus primarul orașului.

Ziua Înălțării Domnului a devenit de multă vreme o sărbătoare a eroilor neamului 
românesc „purtător de Cruce și iubitor de Înviere”. Cinstind memoria marilor noștri 
înaintași, venerându-ne eroii, facem dovada că jertfa lor nu a fost în zadar, înțelegând că 
demnitatea la care a ajuns astăzi poporul nostru se recunoaște în adâncurile ființei sale 
naționale, acolo unde-i sunt izvoarele. Astfel, joi, 2 iunie, de ziua Înălțării Domnului și a 
Zilei Eroilor neamului românesc, după Sfânta Liturghie,  au avut loc comemorări în satul 
Opatița la monumentul eroilor din fața Bisericii Ortodoxe Române, unde a fost oficiat 
un tedeum de către regretatul preot paroh Ioan Rujan, iar apoi au fost depuse coroane de 
flori în cinstea eroilor neamului de către Primăria Orașului Deta, Poliția Orașului Deta, 
Poliția de Frontieră a orașului Deta, Liceul Tehnologic ”Sf. Nicolae” Deta, Partidul Național 
Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Ecologist Român, Asociația Seniorilor Opatița  
și jerbe de flori din parte elevilor, preșcolarilor și cadrelor didactice din satul Opatița. De 
asemenea, comemorare a eroilor a avut loc și în orașul Deta, la monumentul eroilor din 
Piața Pompierilor, unde ceremonia a fost deschisă de către primarul orașului Deta, dl Petru 
Roman, care a transmis importanța acestei zile comemorative ca un prilej  de pomenire și 
omagiere a celor care, pe câmpurile de luptă, au arătat iubire de neam și patrie, apoi a avut 
loc un tedeum oficiat de către preotul paroh al Bisericii ortodoxe Române din Deta, Ciprian 
Blagoe, după care a fost evocată însemnătatea zilei. La monumentul eroilor din orașul nostru 
au fost depuse coroane de flori în memoria înaintașilor și jertfei lor, care poartă pe umeri 
crucea acestui neam, de către:

PRIMĂRIA ROȘAULUI DETA
BISERICA ROTODOXĂR OMÂNĂ
POLIȚIA ORAȘULUI DETA
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A ORAȘULUI DETA
UNITATEA DE JANADARMI MILITARI DETA
STAȚIA DE POMPIERI MILITARI DETA
LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. NICOLAE„ DETA
GRĂDINIȚA ORAȘULUI DETA
SPITALUL ORĂȘENESC DETA 
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHARĂ DIN ROMÂNIA, ORGANIZAȚIA DETA
ASOCIAȚIA SENIORILOR DETA
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA DETA
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA LCOALĂ DETA
UNIUNEA BULGARILOR DIN BANT – ORGANIZAȚIA LOCALĂ DETA

Eroii sunt pentru generația de astăzi un simbol al luptei pentru libertate, al speranței 
într-o viață demnă, al visului pentru care merită să lupți până la capăt. Ei sunt pentru noi un 
bun național de mare preț, pe care nu-l vom putea evalua decât prețuind cu responsabilitate 
drepturile și libertățile de care beneficiem astăzi. (BOŽIĆ DIANA)
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Concurs de biciclete de ziua copiilor

Copilăria este un loc și un timp al fericirii, insulă 
de nemurire luminată de soarele primei vârste. Este un 
spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea 
este înlocuita cu un spațiu imaginar și ideal. Este un timp 
mitic și fericit, în care visul devine realitate, iar realitatea 
devine basm. Copilăria este precum un basm de care ne 
este foarte greu să ne desprindem și ale cărei povești dorim 
să le ascultăm repetabil. Când suntem copii avem inima 
deschisă spre iubire și frumos. Râdem și plângem foarte 
ușor, suntem capricioși și generoși, iertând și uitând repede 
micile supărări. De aceea, copiii din viața noastră sunt cei 
care ne împlinesc și ne aduc cea mai mare bucurie posibilă. 
Ei merită sărbătoriți cu multă dragoste atât în fiecare zi, cât 
și de 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului. 

Astfel, de 1 Iunie centrul orașului nostru, pe raza căruia 
a fost închisă circulația mai bine de 4 ore, a fost inundat de 
soare, culoare, zâmbete, clinchete și voci entuziasmate ale 
copiilor nerăbdători să participe la Concursului de biciclete 
organizat de către Primăria și Consiliul Local ale Orașului 
Deta cu ocazia Zilei de 1 IUNIE. În cadrul concursului s-au 
înscris și au participat 116 preșcolari (creșă, grupa mare, 
mică și mijlocie) și elevi (cls. 0-VIII) din orașul Deta și satul 
Opatița. Concursul s-a desfășurat pe 9 categorii, la preșcolari 
pe tipuri de biciclete (cu două și cu 4 roți), iar la elevi pe 
categorii de clase ( 0-II, III-IV, V-VI, VII-VIII). Preșcolarii 
au avut de parcurs un traseu de 85 m, iar elevii un traseu de 
150 m. Fiecare categorie a fost structurată pe serii, create 
în funcție de numărul de participare în concurs care a fost 
extras și purtat pe parcursul concursului de către fiecare 
concurent în parte. Seriile au fost formate din cate 4 sau 5 

concurenți, fiecare având culoarul său, fiecare serie au mers 
câte 2 concurenți mai departe ajungând ca 4 din fiecare 
categorie să se întreacă în finală. Concursul a fost supervizat 
și arbitrat de către Radu Rotaru, Radu Telbisz și Eugen 
Iovan. În sprijinul organizării evenimentului au venit ca și 
voluntari și elevii de la Liceul Tehnologic "Sf. Nicolae"Deta.

Pentru ca acest eveniment să se desfășoare în ordine 
a fost necesară implicarea asistentelor medicale angajate în 
cadrul Primăriei Orașului Deta, precum și sprijinul Poliției 
Orașului Deta și a Jandarmeriei orașului Deta. Concursul 
s-a derulat în siguranță și armonios, neavând incidente și 
datorită faptului că nu a fost permisă participarea în concurs 
fără cască de protecție.

Astfel câștigătorii celor 9 categorii, care au fost 
premiați pe podium după terminarea concursului în fața 
Primăriei orașului Deta. Premiile au constat în echipamente 
sportive

Câștigătorii pe categorii sunt următorii:
PREȘCOLARI
Biciclete cu roți ajutătoare:
Premiul I: MERCUȚI CONSTANTIN RAREȘ
Premiul II: BADIU DOMINIC-EDUARDO
Premiul III: VRÂNCEANU DARIUS-ANDREI
Biciclete cu două roți:
Premiul I: MĂGUȚ ANDREI
Premiul II: PAVEL DAVID
Premiul III: ȘIPOTEANU LAURENȚIU

ELEVI:
Clasele 0-II FETE:
Premiul I: MERCEA BIANCA
Premiul II: DRĂGAN DARIA
Premiul III: RUJAN ARIANA-MARIA
Clasele 0-II BĂIEȚI:
Premiul I: ROTARU ROBERT
Premiul II: VASICI DARIUS
Premiul III: KOVACS KRISZTIAN
Clasele III-IV FETE: 
Premiul I: SZELEI MAYA
Premiul II: BURLĂ NATALIA

Premiul III: BRADEA ARIANA
Clasele III-IV BĂIEȚI:
Premiul I: NĂSUI VICTOR
Premiul II: IVANOVICI LAURENȚIU
Premiul III: GHERMAN STEPHAN
Clasele V-VI FETE:
Premiul I: VASILE PAULA
Premiul II: BERA ADELINA
Premiul III: DUGA IULIA-MARIA
Clasele V-VI BĂIEȚI:
Premiul I: DASCĂLU LUCA
Premiul II: KOVACS ZOLTAN
Premiul III: KONIG EDUARDO-CRISTIAN
Clasele VII-VIII BĂIEȚI:
Premiul I: MOISĂ ANDREI-DANIEL
Premiul II: DRĂGAN FABIAN
Premiul III: ALMAȘI RAUL

După premiere, toți cei prezenți precum și alți copii 
din oraș împreună cu părinții, frații, surorile, bunicii ori 
rude sau vecini au plecat împreună pe bicicletă din fața 
primăriei orașului în turul orașului Deta, străbătând ulițele 
localității noastre în cinstea orașului, a copilăriei și a tuturor 
copiilor din lume, cei care zi de zi ne însoresc și ne luminează 
viața. Odată ajunși în locul de unde au plecat a avut loc 
lansarea baloanelor primite det fiecare participant din tur, 
iar apoi toți au fost recompensați cu apă și un măr pentru 
întreg efortul depus. 

Tot cu ocazia Zilei de 1 Iunie, mai exact în ajunul ei, în data de 31 Mai a avut loc cea de-a doua 
ediție a concursului ”Deta citește!”, la care au participat elevii de liceu. Prin organizarea acestui concurs, 
Primăria Orașului Deta, în colaborare cu Liceul Tehnologic "Sf. Nicolae", și-a propus să îi aducă pe elevi 
mai aproape de carte și de literatură. Elevii înscriși au avut de realizat eseuri cu tema: ”Paradisul pierdut 
al copilăriei”, fiindu-le astfel stimulate talentul și spiritul creator. S-au remarcat, printre participanți, elevi 
din clasele a IX-a Uman și Real, dar și din clasele a X-a Real și a XI-a Uman. Premierea a avut loc la 
Biblioteca orașului, unde, ascultați de toți cei prezenți, printre care și cadrele didactice din cadrul catedrei 
de limba română, precum și direcțiunea școlii, elevii au avut ocazia să își citească creațiile și să își exprime 
gândurile cu privire la cei mai frumoși ani ai vieții lor, reprezentați de copilărie. La final, toți participanții 
au fost premiați cu câte o diplomă și cu câte un cadou: o carte și un tricou din partea Primăriei Orașului 
Deta. 

Deta citește
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PRIMĂRIEI DETA

CĂSĂTORII
 HĂUSLȘER-COZMA DORIAN  și  

IUHASZ IMOLA-VERONICA -23.03.2022
 ARDELEAN MICHAEL și COLGIA 

MAURA-SABRINA-23.03.2022
 SMADU COSMIN-NICUȘOR și SENC 

MARIANA-MARCELA-01.04.2022
 EHUPOV GHEORGHE și BUIBAȘ 

MARIOARA-06.04.2022
 RACIOV EDUARD-DANIEL și OLAH 

CRISTINA-MARIA-20.04.2022 
 VASS KAROLY-CSABA și GHIȚEA 

MARIA-05.05.2022
 STANCU SIMION-VLĂDUȚ și BĂIAȘU 

LARISA-NICOLETA-05.05.2022
 SIMON BOGDAN-RAUL și TOADER 

ANA-MARIA-21.05.2022
 GĂINARU SEVASTIAN  și  SÎRBU 

LORENA-MARIA -28.05.2022
 DUMITER IOAN-ANDREI-VASILE și 
MITAN ANDA-NICOLETA-28.05.2022
 GHEBAN TITI-ȘTEFAN și CĂRĂBAȘ 

EMANUELA-IULIANA-30.05.2022
 MATEȘ CLAUDIU-BOGDAN și 
EFTENIE MIHAELA-11.06.2022
 SĂRARIU PETRU și DĂNĂILĂ 

LENUȚA-16.06.2022

Le dorim Casă de piatră!

Sâmbătă, 4 iunie a avut loc o nouă întâlnire în cadrul 
evenimentului gastronomic Banat Brunch la Deta. Acest 
eveniment a devenit deja tradițional pentru orașul nostru, 
fiind așteptați în cadrul său an de an turiști dornici să exploreze 
preparate culinare șvăbești și totodată se exploreze și să 
descopere poveștile orașului Deta. Turiștii au putut savura și în 
acest an experiențele culinare în grădina Casei Ferch, unde au 
putut gusta atât poveștile locului, cât și istorii despre pictura și 
mâncarea austriacă, într-un amestec inedit pregătit de gazdele 
Margit și Roman Renner. Pe masa pregătită de soții Renner 
s-au aflat produse locale preparate după rețete vechi și autentice 
precum, liptauer (pastă de brânză) blând și liptauer iute, gulaș 
în cazan din carne de vită, jeleu de coacăze sau gugelhupf (chec 
austriac). De asemenea, turiștii s-au putut răcori cu sirop din 
flori de soc, coacăze sau mure. Turiștii au avut posibilitatea de 
a alege modalitatea de a servi masa, fie pe terasa din grădina 
Casa French, fie pe pătură, tip picnic, într-un cadru feeric. 

Participanții au avut de asemenea, posibilitatea să cumpere de 
la producători locali miere de albine, telemea de oaie, gemuri/
jeleuri de cireșe, coacăze și siropuri sau produse din lavandă. Și 
cei mici s-au putut bucura în cadrul proiectului Casa Brunch 
la Deta, fiind organizat un atelier de pictură pentru copii și 
o paradă a „broscuțelor”. După servirea mesei, turiștii s-au 
bucurat de povești într-un tur al orașului Deta, fiind vizitate 
Muzeul Orașului, str. Victoriei, Biserica romano-catolică. 
Și Parcul Orașului în care se poate simți parfumul istoric al 
anilor de altădată. Toți cei prezenți, veniți atât din localități 
al județului, nostru cât și din alte județe, dar și străini, s-au 
arătat fermecați atât de clădirile orașului, instituțiile de cultură, 
locațiile de petrecere a timpului liber, precum și de poveștile 
provenite din vremuri îndepărtate, considerându-le pe toate 
acestea obiective turistice demne de vizitat și admirat. (Bozic 
Diana)

Părintele Ionel Rujan, fiu al satului 
Opatița, s-a născut la 21 martie 1956. 

Școala primară a urmat-o în localitate, iar 
ciclul gimnazial în localitatea Deta. În anul 
1973 a fost admis la Seminarul Teologic 
din Caransebeș, pe care l-a absolvit în anul 
1978. În perioada 1978-1979 a efectuat 
stagiul militar, iar între anii 1979-1983 
urmează cursurile Institutului Teologic 
de Grad Universitar din Sibiu, obținând 
diploma de licență. S-a căsătorit cu 
Monica Popeți din Șoșdea, alături de care 
a trăit bucuria venirii pe lume a doi copii, 
Cosmin și Oana.

La 1 ianuarie 1984 a fost hirotonit 
preot pe seama parohiei Opatița, localitatea 
natală, pe care a păstorit-o neîntrerupt 
timp de peste 39 de ani, până în momentul 
trecerii la cele veșnice. În cei 39 de ani de 
păstorire, s-a remarcat prin grija deosebită 
față de nevoile duhovnicești ale parohiei, 
fiind mereu alături de bucuriile, necazurile 
și greutățile enoriașilor săi, știind mereu 
să-i mângâie și să-i susțină. Din punct de 
vedere gospodăresc, în această perioadă, 
părintele Ionel Rujan s-a ocupat de toate 
necesitățile bisericii, cum ar fi reparațiile 

capitale interioare și exterioare ale bisericii 
și casei parohiale, pictarea bisericii în anul 
1986, împrejmuirea cu gard a bisericii 
și a cimitirului, iluminare exterioară a 
bisericii și altele. Trebuie menționat că 
părintele Ionel Rujan a avut în grija sa și 
filia Rovinița Mare unde, de asemenea, 
s-a îngrijit de toate cele necesare dotării 
și utilării bisericii. A plecat să slujească 
Liturghia cerească alături de îngeri și 
toți sfinții într-o zi de aleasă sărbătoare, 
Pogorârea Duhului Sfânt, în urma unei 
morți neașteptate. Cu adâncă părere de rău 
și compasiune, Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Ioan, Preasfințitul Părinte 
Paisie Lugojanul, clericii de la Centrul 
eparhial și toți clericii din eparhie transmit 
condoleanțe familiei îndoliate și se roagă 
Preamilostivului Dumnezeu să-l așeze pe 
preotul Ioan în ceata sfinților Săi!

Veșnică să fie pomenirea lui din 
neam în neam!

(Mesaj 
din partea Mitropoliei Banatului)

Banat Brunch la Deta

Preotul Ioan Rujan s-a mutat la ceruri
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

 CÎRNEACICHI CORNELIA, 
decedată  la data de  25.03.2022  -79 ani

 GOGÎLTAN CONSTANTIN, 
decedat la data de 25.03.2022-71 ani

 KUBIK TIBERIU-PAVEL, 
decedat la data de 29.01.2022-49 ani

 PELICI VASILE, 
decedat la data de 22.03.2022-86 ani

 PETROVICI ROMULUS, 
decedat la data de 24.02.2022-54 ani

 STOIAN DUMITRU, 
decedat la data de 27.04.2022-97 ani

 POMUȚ MARIA, 
decedată la data de 06.05.2022-88 ani

 ZETEA COSTEL,
decedat la data de 12.05.2022-60 ani

 MATEIAȘ ION, 
decedat la data de 13.05.2022-84 ani

 DRAGHINA IULIAN,
decedat la data de 15.05.2022-88 ani

 BÎNȚIU IOAN, 
decedat la data de 16.05.2022-52 ani

 HARIAN MARIA, 
decedată la data de 17.05.2022-82 ani

 SZELEI LADISLAU, 
decedat la data de 17.05.2022-80 ani

 MILICI BORISLAV,  
decedat  la data de  09.06.2022  -86 ani

 RUJAN IONEL, 
decedat la data de 12.06.2022-66 ani

Primăria oraşului Deta 
transmite familiilor 

îndoliate, sincere condoleanţe!


