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Trei zile de excepție
Vă mulțumesc pentru că am fost din nou împreună în număr foarte mare la Zilele Orașului. Suntem parcă tot mai mulți cei care apreciem și ne bucurăm de aceste
momente frumoase.
Mă bucur că am reuși și în acest an să vă oferim trei zile de relaxare în compania unor formații si interpreți de excepție.
Sărbătoarea orașului din acest an a avut și un moment mai deosebit și mă refer aici la noii cetățeni de onoare ai comunității noastre. Am avut plăcerea să le ofer distincțiile
de cetaățeni de onoare preoților Ioan Proisăcean și Attila Lokodi, domnului doctor Libuș Endre, domnului profesor Ionel Ilian și post mortem, părintelui Ioan Rujan. Aceste
înalte distincții au fost înmânate pe scena Zileleor Orașului și vă spun sincer că a fost u moment extrem de emoționant pentru mine ca primar.
Vreau să mulțumesc întregii echipe implicate în organizarea Zilelor Orașului din acest an. Vă asigur că toți cei implicați, atât din Primărie cât și de la Centrul Cultural
Deta sau alți colaboratori, au depus un efort demn de apreciat care merită apluzele și mulțumirile întregii comunități.

Editorial

Petru Roman

Zilele Orașului Deta 2022

Poveștile există pentru că orice om pe pământ are
povestea sa, pe care începe să o creeze în cel mai sfânt loc,
numindu-l acasă. Loc pe care ajunge sa îl divinizeze, pentru
că acolo îi este desaga cu toate sentimentele, pentru că acolo
îi sunt rădăcinile, glia, bucuria, suferința, zâmbetul, lacrimile.
Acolo îi este soarele și îi sunt norii. Acolo sunt amintiri și
povești. Și cum viața se țese pe fir de poveste, orașul Deta a
colecționat de-a lungul timpului în albumul său cu amintiri
povești vrednice ale unei comunități care merită a fi împărtășite
multă vreme de acum înainte. Poveștile ne deschid inima și
mintea către Dumnezeu, oameni și viață. Ele sunt o bucată
din noi, se nasc atât în momente de bucurie, cât și în clipe greu
încercate. De aceea unele povești pot lua o pauză... și revin..
dornice să împărtășească momente și clipe de neuitat. Bune sau
grele, vesele sau triste, poveștile sunt emoție, fremătare, sunt
adevăr și viață, iar ele sunt cu atât mai vrednice când sunt create
de către o comunitate.
Printre cele mai valoroase povești ale orașului Deta,
întipărite cu litere de aur în filele istoriei culturale ale localității,
fără îndoială, sunt cele legate de evenimentul cultural ”Zilele
Orașului Deta”. Un eveniment care a luat naștere din multă
iubire. În primul rând din iubire pentru localitatea Deta.
Pentru că aici se iubește! Se iubește cultura, aproapele, munca,
harul, credința, se iubește, trecutul și istoria. În Deta iubim
multiculturalitatea, amintirile si da, iubim poveștile. Pentru că
aici fiecare por respiră câte o poveste. Povestea Zilelor Orașului
Deta a prins viață în anul 2010 din dorința de a celebra orașul
Deta și întreg patrimoniu cultural pe care îl deține. Desfășurat
timp de 10 ediții, a devenit o manifestare culturală tradițională,
nu doar pentru cetățenii localității noastre, ci pentru întreaga
zonă din jurul orașului nostru. Însă, cum viața ne îndreaptă

spre cărări neștiute, povestea acestui eveniment s-a oprit în
loc timp de 2 ani, datorită situației pandemice care a copleșit
întreaga omenire. Iată, însă, cu ajutor divin, acest an a fost
menit ca povestea sa să prindă din nou aripi, fiind organizată o
nouă ediție, la inițiativa Primăriei și Consiliul Local ale orașului
Deta. Și cum oamenii își trăiesc, își spun, își scriu, își cântă
sau chiar își dansează propriile povești, ediția cu numărul XI a
Zielelor Orașului Deta a fost dedicată poveștilor, tocmai pentru
ca fiecare dintre noi să se poată regăsi în poveștile transmise
prin diferite forme culturale de toți cei care au călcat pragul
scenei din Parcul Anton Kratzer. Aceatsă ediție a debutat
în mod tradițional cu parada portului popular, la care au
participat peste 250 de membrii ai ansamblurilor folclorice din
oraș și invitate, purtând cu multă mândrie costume populare
de sărbătoare specifice zonei sau etniei din care face parte.
Parada a fost condusă de către Fanfara ”Mihai Emienscu” din
Coștei. Prima oprire a paradei a fost în fața instituției Primăriei
Orașului Deta, unde așteptau toți invitații la eveniment să
se alăture paradei, care au fost mai întâi primiți în istituție,
unde au putut amdira o emoționantă și deosebită expoziție
de costume populare, o colecție personală a familiei doamnei
Avrămuț Letiția, a căror exponate datează de peste 100 de
ani. Parada împreună cu conducerea instiuției, reprezntanți
ai autorităților publice locale și invitații evenimentului s-au
îndreptat spre scena parcului Anton Kratzer, acolo unde
s-au desfășurat activitățile culturale prevăzute în programul
manifestării.
După deschiderea oficială a ediției cu numărul XI
a evenimentului ”Zilele Orașului Deta”, oficiată de către
primarul orașului Deta, domnul Petru Roman, acesta a avut
onoarea de a oferi distincții celor care se trudesc în a clădi
povești vrednice pentru orașul Deta. Astfel, au fost premiați
elevii și profesorii Liceului Tehnologic ”Sf. Nicolae” Deta
cu merite și rezultate desoebite la concursuri și la învățătură
obținute în anul școlar 2021-2022. Totodată, primarul
orașului Deta a oferit, cu multă mândrie, distincția ”Deta vă
mulțumește!” tânărului Pavel Ionuț, pentru merite deosebite
în activitatea sportivă, obținând în acest an medalia de aur
la campionatul mondial de kickbox desfășurat în capitala
Ungariei. Totodată aceași distincție i-a fos înmânată și tânărului
Drăgan Răzvan, pentru merite deosebite în ecologizarea
orașului Deta, acesta făcând curățenie singur, în mod voluntar,
în oraș, în timpul lui liber, fiind un model civic pentru fiecare
dintre noi. De asemenea primarul orașului Deta a avut onoarea
de conferi titlul de cetățean de onoare pentru 5 remercabili

cetățeni ai orașului Deta. După înmânarea distincțiilor a
urmat un recital oferit de către Fanfara ”Mihai Eminescu” și
grupul vocal ”Fetele de la Coștei, din Serbia. A urmat, apoi
prezentarea unui regal flocloric bănățean și multicultural,
oferit de ansamblurile Centrului Cultural al orașului nostru:
Ansmablul de dansuri popualre românești Deta, grupele de
tineret și seniori împreună cu solistele Sara Peter și surorile
Ștefania și Maria Nevodenski, ansamblul Vînce, Ansamblul
Margaretta, Ansamblul ”Sveti Nikola”, precum și ansamblurile
invitate: Asociația ”Veselia” Deta, Ansamblul ”Flori de câmpie”
Giarmata Vii, Ansamblul ”Călușarii” Jebel, Ansamblul
”Fijalocka” Butin. Frumusețea spectacolului a fost încununată
de către prestația interpreților consacrați de muzică populară
aducând o mare valoare și cinste Banatului precum: Valentin
Vădrariu, Doriana Talpeș, Ciprian Pop, Maria Didraga, Stana
Stepanescu și Bojidar Ciobotin și Liliana Laichici, acompaniați
de către formația instrumentală Pro Datina. Împreună au adus
un tezaur folcloric în sufletul publicului numeros prezent în
parcul Anton Kratzer dovedindu-se a fi din nou, neîncăpător,
și ale căror picioare și suflet jucau necontenit pe ritmuri de
cântec autentic bănățean.
A doua zi de sărbătoare a debutat cu un minunat
spectacol folcloric oferit de prietenii noștri din Serbia.
Ansmablurile ”Vuk Karadjic” Sanad, Coka Serbia,
Ansamblul ”Veselia” Glogonj, Pancevo, Serbia, Ansamblul
”Jasen” Veliki Gaj, Plandiște, au adus în fața publicului din
parcul Anton Kratzer povești frumoase. Seara a continuat cu
mai multe concerte care au satisfăcut gusturile cetățenilor de
toate vârstele, putând asculta șlagăre cunoscute din muzica
românească și internațională oferite de interpretul Doru Ioan
Bănățeanu dar și muzică rock și pop-rock interpretată de
trupele The Bandits și Dragoș Moldovan & Band, tânărul din
Timișoara care a câștigat concursul muzical Vocea României
în anul 2019. Seara s-a încheiat cu întâlnirea mult așteptată
a legendarei intereprete Neda Ukraden, publicul numeros
întâmpinând-o cu ovații și ropote de aplauze. Pe parcursul
celor aproape 2 ore de recital, marea de oameni prezentă
pe platoul scenei din parcul orașului au cântat într-un
glas hiturile marii vedete precum Rdaujte se prijateli, Zora je,
Na Balkanu, Doșlo doba. Neda a salutat publicul din Deta și
s-a declarat fascinată de căldura oamenilor din România și a
spus că muzica este limbajul care unește granițele. La finalul
recitalului aceasta a primit un buchet de flori din partea unei
perechi de dansatori imbrăcați în costume populare sârbești
și românești și a răsplătit publicul pentru atmosfera creată

făcând poze cu toți doritorii, aceștia fiind într-un număr
foarte mare.
Prima parte din cea de-a treia și ultima zi a
evenimentului a fost dedicată celor mai inocente făpturi din
oraș și anume copiilor. Astfel, atât grupele mari ale Grădiniței
Orașului Deta alături de educatoarele lor, cât și grupele
de juniori ale Ansamblurilor Centrului Cultural Deta și a
Asociației ”Veselia” au oferit un spectacol de cântece dansuri
și dansuri tradiționale. Ei au fost răsplătiți de către Primăria
Orașului Deta cu pachete consistente de dulciuri dar și cu o
piesă de teatru de păupuși ”Cei trei purceluși” transpusă de
actori profesioniști. A urmat și rândul celor mari, elevii Liceului
Tehnologic ”Sf. Niolae” Deta, prezentând și ei un program
de dansuri și cântece alături de formația de instrumentiști ai
liceului. Seara a continuat cu recitaluri care au cucerit publicul
precum Ale&Band, Alex Mica și minunata artistă Irina Rimes.
Aceasta a incendiat parcul orașului cu atmosfera creată și a adus
multă emoție prin vocea sa deosebită care este menită să ungă
rănile sufeltului. Publicul numeros a cântat în cor versurile
scrise de artistă și care rostesc povești reale prin intermediul
lor oferind multă iubire și respect față de toți admiratorii
săi, reușind și la Deta să creeze o seară desprinsă din basm.
Evenimentul s-a încheiat cu minunatul și spectaculosul foc de
artifcii, care s-a lăsat mult așteptat timp de doi ani, și a cucerit
din nou inimile cetățenilor orașului Deta.
Cea de-a XI-a ediție a Zileleor Orașului Deta a fost
o nouă poveste, în care s-a investit multă dragoste, în care a
fost depus mult efort doar cu scopul de a crea kilograme de
bucurie, mii de zâmbete și un car de voie bună. În speranța
că acest lucru s-a reușit, încălecăm pe-o șa, și de abia așteptăm
să repetăm povestea ta, a mea, a noastră.... a orșaului Deta.
(Diana Bozic)

Deta are 5 noi cetățeni de onoare

Orașul nostru se poate mândri cu cinci noi cetățeni
de onaore nunmiți prin hotărârarea Consiliului Local
Deta. Preoții Ioan Prisăcean, Attila Lokodi, medicul
Endre Libuș, profesorul Ionel Ilian și regretatul părinte
Ioan Rujan (post mortem) au primit acest onorant titlu
în cadrul ceremoniei de deschidere a Zilelor Orașului
Deta 2022.
Protopopul Ioan Prisăcean este bine cunoscut în
orașul nostru și probabil nu există un locuitor din Deta
care să nu fi auzit cel puțin o vorbă bună din partea lui.
Părintele Ioan Prisăcean a coordonat protopopiatul
Deta timp de 31 ani. S-a nsăcut la 2 noiembrie 1956,
în satul Toager, comuna Giera, județul Timiș. În anul
1982 a obținut licența în teologie. A fost permanent un
îndrumător spiritual pentru enoriași și un sfătuitor pentru

preoți, pentru ca aceștia să își îndeplinească, cu cinste și
spre folos, misiunea preoțească. Alături de preoții parohi
a inițiat demersuri pentru cosntruirea unor noi biserici și
pentru sprijinirea lucrărilor de reparații la cele existente.
Preotul paroh Lokodi Attila este și el
binecunoscut de locuitorii din Deta, ca un om aproape
de oameni. S-a născut în data de 5 iunie 1960 în
localitatea Jacodu, județul Mureș. De când este la
Deta s-a îngrijit atât de biserica în care slujește cât și de
enoriași. A amenajat casa parohială, a renovat vitraliile
de la biserică, a schimbat ferestrele, a renovat lăcașul de
cult în care slujește, a restaurat orga și nu în ultimul
rând a participat împreună cu primăria la un proiect
transfrontalier pentru a finanța iluminarea arhitecturală
a bisericii. A acordat o atenție deosebită tinerilor din

oraș dar nu a uitat să se ocupe de familii și mai ales de
cei bătrâni și bolnavi.
Domnul Libuș Endre este cunoscut de toată
lumea din oraș după o viață în slujba sănătății. S-a
născut în anul 1947 în comuna Denta, sat RovenițaMare, județ Timiș. In 1992 s-a stabilit in orasul Deta
unde a profesat ca medic din 1984 până în 2012 când
a ieșit la pensie. Fiind un om iubitor de artă și frumos la
vârsta de 60 ani a absolvit Facultatea de Istoria Artei în
Timișoara, împlinindu-și astfel visul, având în vedere că
această ramură era un hobby pe care îl avea încă din liceu,
fiind de atunci colecționar a diferitelor obiecte de artă. A
publicat o perioadă articole legate de artă în revista scrisă
în limba maghiară ”Uj Szo” din Timișoara. Totodată timp
de aproximativ 10 ani a avut propria rubrică în publicația

locală ”Monitorul Deta”. S-a remarcat și în viața politică și
social-culturală a orașului Deta, fiind membru al UDMR
Deta si totodată consilier local al orașului Deta. De
asemenea este membru activ al corului maghiar ”Galaj”
din anul 2017.
Profesorul Ionel Ilian este un om care a format
multe generații de tineri din orașul nostru. S-a născut la
data de 9 septembrie1949 în satul Gad, județul Timiș,
A fost profesor de istorie și filozofie la liceul din Deta de
la 1 septembrie 1972 până la 1 septembrie 2014, când
a ieșit la pensie după 42 de ani de muncă. În paralel cu
activitatea didactică și de conducere a învățământului din
Deta a desfășurat și o activitate comunitară și politică. A
fost Președintele Comitetului de Cultură și a coordonat
activitatea Casei de Cultură, a Clubului Sindicatelor,

Căminului Cultural Opatița și a cinematografelor. A
fost ales consilier independent, și apoi a fost reales încă
3 mandate, până în anul 2012, când s-a retras din viața
politică. Între anii 2000 si 2004 a fost viceprimar al
orașului Deta.
Părintele Ioan Rujan, care din păcate nu mai
este printre noi a fost fiu al satului Opatița și s-a născut
la data de 21 martie 1956. La 1 ianuarie 1984 a fost
hirotonit preot in parohia Opatița, localitatea natală, pe
care a păstrat-o neîntrerupt timp de peste 39 ani, până
în momentul trecerii la cele veșnice. În cei 39 de ani de
păstorie, 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 îi
mângâie și să-i susțină.
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Primire călduroasă la Zilele Coșteiului

O zicală populară bănățeană spune că, e greu în casa în care goștii
nu mai iasă, dar și mai greu în cea în care goștii nu intră. Ospitalitatea
bănățeană este o legendă, cuoscută în toată lumea. Într-o casă de bănățeni
invitatul e sfânt, iar zâmbetul, respectul și buna dispozitie sunt principalele

caracteristici ale gazdei dar și garantia unei întalniri degajate și vesele, unde
întotdeauna vei fi bine primit și te vei simți precum acasă. În acest fel s-a
simți delegația localității noastre, în satul Coștei, comuna Vârșeț, Serbia,
vineri 12 august, unde a onorat invitația Primăriei Coștei, participând
la deschiderea oficială a evenimentului ”Zilele Coșteiului”. Orașul Deta
a fost reprezentat de către Ansamblul ”Sveti Nikola” Deta, întreaga
delegație fiind condusă de către primarul orașului, domnul Petru Roman.
Coșteenii, oameni veseli și cinstiți din fire, români primitori și extrem
de ospitalieri ne-au primit din pragul propriilor case, întâmpinându-ne
pe uliță cu brațele deschise. Fapt care ne-a adus în suflete multă emoție,
și care confirmă încă odată legătura strânsă de prietenie care există între
cele două localități. În cadrul spectacolului desfășurat cu ocazia celebrării
satului Coștei, grupa mare a ansamblului Sveti Nikola a oferit tuturor celor
prezenți pentru început 2 coregrafii din zona Vojvodina, mai exact dansuri
din Backa, alături de coregrafia ”Ivansko cvece” și dansuri din Banat alături
de coregrafia ”Zelen Bagrem udara”, ambele semnate de Milorad Lonic,
apoi au reapărut pe scenă cu dansuri și cântece din zona Belgradului. Ca de
fiecare dată membrii ansamblului au cuerit publicul prezent, fiind răsplătiți
cu multă căldură și ropote de aplauze timp de minute în șir. Pentru orașul
Deta a fost o reală onoare de a participa la un eveniment în cadrul căruia a

fost promovat patrimoniul folcloric bănățean, fapt pentru care ne înclinăm
și le garantăm prietenilor noști din Coștei întreaga admirație a orașului
Deta pentru truda adusă în valorificarea ientității românești, dincolo de
granița cu țara mamă.(Bozic Diana)

Data 02.08.2022
ANUNȚ de presă
Proiect ACCES LA SUCCESUL PROFESIONAL- DRUMUL SPRE REUSITA
POCU/633/6/14/130675 cu nr. 11905/15.10.2020
Liceul Tehnologic ,,Sfântu Nicolae” din Deta partener în cadrul proiectului ACCES LA SUCCESUL PROFESIONAL- DRUMUL SPRE REUSITA
POCU/633/6/14/130675 cu nr. 11905/15.10.2020, va anunță următoarele:
Liceul Tehnologic ,,Sfântu Nicolae” din Deta este partener în cadrul proiectului “Acces la succesul profesional -drumul spre reusita”, derulat prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Finanțat de OIR PECU Regiunea Vest cu nr. POCU/633/6/14/130675
(11905/15.10.2020). Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, până în octombrie 2023, și are ca beneficiari ISJ Timiș, alături de Liceul Tehnologic ,,Sfantu
Nicolae" din Deta și Liceul Tehnologic ,,Valeriu Braniste"din Lugoj
Obiectivul general al proiectului este creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și
terțiar non-universitar cu accent pe sectoarele economicecu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI prin sprijinirea unui număr de 143 de elevi (din învățământul liceal, profesional și dual) în vederea participării la programe de educație la locul de muncă
și dobândirii de cunoștințe și aptitudini practice în strânsă corelare cu nevoile pieței muncii.
Conform contractului de finanțare cu nr. 11905/15.10.2020, proiectului este de 24 luni, cu începere din 16.10.2020, cu prelungire până în noiembrie
2023.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.631.803,63 LEI din care AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.479.007,98
LEI, echivalentă cu 90,63 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Începând cu luna septembrie, 23 de elevi de elevi ai Liceului Tehnologic ,,Sfântu Nicolae” vor participat la stagii de pregătire practică, cu un număr total
10 saptamani, 5 zile /saptamana, 6 ore/zi pentru elevii din clasa a XI-a B (calificarea CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI INLOCUITORI) și 22
de elevii din clasa a X-a B (calificarea CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI INLOCUITORI.), fiecare elev urmând să primească la finalul stagiului
de practică o suma de bani (500 lei).
Proiectul “ Acces la succesul profesional -drumul spre reusita” le oferă elevilor dezvoltarea unor programe de învățare practică sustenabilă la nivelul celor
2 unități de învățământ partenere în vederea dobândirii de către elevi de cunoștințe și aptitudini practice în corelare cu dinamica pieței muncii și nevoile
angajatorilor din domeniile economice vizate.
La nivelul întregului proiect, rezultate așteptate sunt:
- 32 de parteneriate/convenţii între cele 2 unităţi şcolare partenere şi partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potenţiali angajatori ai
viitorilor absolvenţi, în special cu entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI;
- 143 de elevi din învăţământul secundar (din învăţământul liceal, profesional şi dual) sprijiniţi pentru a participa la programe de învăţare la locul de muncă
- 100 de elevi din învăţământul secundar (din învăţământul liceal, profesional şi dual) certificaţi la încetarea calităţii de participant ca urmare a sprijinului
primit în cadrul proiectului.
- 6 firme de exerciutiu la nivelul celor 2 unităţi şcolare partenere
- 2 târguri pentru cele 6 firme de exerciţiu
- 2 concursuri de meserii organizate
- 143 de elevi din învăţământul secundar (din învăţământul liceal, profesional şi dual) beneficiari de servicii de informare şi consiliere profesionala
- 31 de elevi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant
- 15 elevi care urmează studii/cursuri la încetarea calităţii de participant
Beneficiar al proiectului POCU/633/6/14/130505:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara, Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com, www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818
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Sărbătoarea hramului catolic „Sf.Ana” din Deta

Pe 26 iulie, biserica catolică îi sărbătorește pe Sfinții Ioachim și
Ana, părinții fecioarei Maria și bunicii pruncului Isus. Această zi e și ziua

impunătorului hram catholic din localitatea Deta, care are ca patroană pe
„Sf.Ana”. Hramul a fost sfințit, acum 122 de ani, pe 26 iulie 1900 de către
episcopul Alexander Dessewffy. Comunitatea catolică din orașul Deta, s-a
adunat în această frumoasă și călduroasă zi a lunii lui cuptor, pentru a
sărbătorii cum se cuvine ziua hramului catolic.
Sărbătoarea a început cu o frumoasă paradă a portului popular
bulgăresc și maghiar, paradă care a pornit din parcul „Anton Kratzer”, a
continuat pe strada principală a orașului, până la biserica catolică „Sf.Ana”.
Copiii de etnie bulgară și-au făcut un coș cu dulciuri, cum e obiceiul la
Breștea, localitate din care provin bulgarii stabiliți în Deta, coș care l-au
adus în biserică pentru a fi sfințit. Sfânta liturghie a fost celebrată în
trei limbi: română, maghiară, și germană de părintele dr. Toman Zoltán,
împreună cu preoții: părintele decan Gyula Filip din Ciacova, părintele
emerit Matei Calapiș din Dudeștii Vechi, părintele Novița Drăghia, paroh
la Breștea, părintele emerit Jozef Heinrich din Otelec și parohul din Deta,
părintele Atilla Lokodi. La această liturghie, din partea oficialităților
au participat primarul orașului Deta, domnul Petru Roman, deputatul

Maghiarii și bulgari
au sărbătorit ruga

Hramul bisericii romano-catolice se sărbătorește în fiecare an la 26 iulie de Sfânta Ana. În această zi are
loc Ruga catolică. În viaţa unei comunităţi creştine, sărbătorirea hramului bisericii este un moment cu adevărat
deosebit și important. Evenimentul a reunit catolicii de etnie bulgară și maghiară, debutând cu parada portului
popular, participarea la slujba religioasă și desfășurarea programului artistic în fața bisericii. Tradiționalul bal avut
loc în parcul Anton Kratzer, formația Aszinkron a întreținut publicul prezent cu melodii populare pentru toate
gusturile, atmosfera fiind una de sărbătoare. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local al Orașului Deta pentru
sprijinul acordat în organizarea acțiunilor necesare pentru buna desfășurare a sărbătorii.

minorității bulgare, domnul Gheorghe Nacov, președinți ai filialelor
comunității bulgare și alte oficialități ai comunității maghiare. În predica
sa în limba română, părintele dr.Toman Zoltan le-a vorbit credincioșilor
despre importanța părinților și bunicilor în viața lor, îndemnându-i să nu-i
uite să îi viziteze și să se roage pentru ei. Rugăciunea „Tatăl Nostru” a fost
rostită în limbile credincioșilor prezenti la liturghie, și anume în limbile
română, bulgară, maghiară și germană.
După Sf. Liturghie, în fața bisericii, toți cei prezenți, s-au putut
bucura de un frumos moment folcloric prezentat de etnicii bulgari și
maghiari, care pe lângă dansurile tradiționale au arătat și frumusețea
portului specific etniei. După acest moment de spectacol, etnicii bulgari au
continuat sărbătoare lor, „Kirvajul”, la o locație plăcută a orașului (Taverna
Lu` Sale). Aici a avut loc și căștigarea coșului, prin extragerea unui bilețel
cu numele tânărului. Norocosul care a câștigat coșul cu bunătăți, împreună
cu fata aleasă au dansat împreună, iar ceilalti tineri în port popular
bulgăresc li s-au alăturat la dans. Veselia și voia bună au continuat până
spre seară târziu, fiind felicitate și sărbătorite și cele carte poarta numele
Ana. (Petronela Șehabi)

Sfinții Joachim și Anna
– Kirchweih Deta 2022

Suntem bucuroși și mândri că din anul 2015 am reușit să reînviem această tradiție a etniei germane și la noi
și anume Kirchweih-ul, iar bucuria ne este cu atât mai mare deoarece în fiecare an numărul participanților este în
creștere. În acest an 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-catolică a avut loc o slujbă de binecuvântare
a buchetului de rozmarin, oficiată de către 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 Ungaria. 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 FDGR din Banatfiliala Deta)
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Sport, mișcare și prietenie la Deta

Pentru Orașul Deta sănătatea reprezintă sport,
mișcare și prietenie. Și asta penru că mișcarea
înseamnă viață, sportul îți menține starea de bine,
fiind echilibrul între forma fizică și mentală, iar prin
intermediul celor două se creează și încheagă cele mai
frumoase și strânse prietenii. Din acest motiv Primăria
Orașului Deta a organizat două activități sportive de o
importanță remarcabilă pentru comunitatea noastră, în
cadrul evenimentului Zilele Orașului Deta. Sâmbătă,
30 iulie a avut loc inaugurarea terenului de fotbal
cu gazon sintetic, poziționat în cadrul stadionului
orașului Deta, în parcul Anton Kratzer. Dimenisunile
terenului sunt de 44,00 m x 22,00 m, cu o suprafață
de joc de 40,00 m x 20,00 m. Ansamblul terenului
de fotbal este format din suprafața de joc, 2 porți din
aluminiu cu dimensiunea de 3,00 m x 2,00 m x 0,80
m, împrejmuire și sistem de iluminat pentru activități
în nocturnă. Odată cu inaugurarea sa, a fost nevoie,
bineînțeles să fie făcută și proba terenului, astfel că a
fost organziat turneul de fotbal ”Cupa prieteniei”. În
cadrul turneului au participat patru echipe din Deta
și Opatița: Old Boys Deta, Echipa Asociației Sportive
a Seniorilor Deta 2017, Portocala Mecanică Deta și

FC Opatița.. Finala turneului s-a dat între echipele
Portocala Mecanică și FC Opatița, iar învingătorii și
marii câștigători ai turneului au fost jucătorii echipei
Portocala Mecanică Deta. Echipele câștigătoare,
ocupanții locurilor I și II au fost premiate de către
Primarul Orașului Deta, domnul Petru Roman cu o
cupă și diplomă. Turneul a fost un real succes având în
vedere că jucătorii s-au declarat extrem de mulțumiți
de calitatea terenului de joc, și a faptului că meciurile
au fost vizionate de un număr însemnat de cetățeni ai
orașului Deta, pasionații de fotbal, și sport în general,
admirând abilitățile sportive alte tuturor fotbaliștilor
participanți la turneu. Totodată vedeta evenimentului
a fost cu siguranță noul teren sintetic de care se vor
putea bucura toți cei dornici de a își petrece timpul
liber într-un mod sănătos, prin sport și mișcare creând
astfel noi legături și prietenii care să dăinuiască veșnic.
Tot în cadrul evenimentului dedicat celebrării
orașului nostru, a avut loc tradiționala activitate
sportivă ”Crosul Orasului Deta”, care a ajuns în acest
an la ediția cu numărul XI. Peste 100 de participanți,
cetățeni ai orașului Deta, pasionați de sport de toate
vârstele, părinți, copii, bunici, frați, surori, rude,
vecini, au participat la acest cros. Concurenții s-au
înscris pe pagina de faceboook a Primăriei Deta sau
la sediul instituției, fiind mai apoi prezenți, duminică
31 iulie, în fața primăriei orașului nostru, unde
fiecare a primit un tricou inscripționat cu logoul
evenimentului și o brățară inscripționată cu numele
concurentului. Startul a fost dat la ora 9:30, toți
participanții parcurgând următorul traseu: START:
Primăria Orașului Deta – str. Victoriei – str. Stefan
Cel Mare - str. Anton Kratzer – Parcul Anton Kratzer
– str. Victoriei - FINISH: Primăria Orasului Deta.
Participanții au fost coordonați de către profesorul de
sport Eugen Iovan, coordonatorul secției de atletism.

CĂSĂTORII
Și această ediție a fost un exemplu de umanitate, de
frumusețe a conduitei civice, de menținere a sănătății
prin mișcare și de prietenie, iar dovada acestui fapt
este și felul în care s-a ajuns la finish. Primii ajunși au
fost Vuin Alexandru, profesor de sport și cetățean al
orașului Deta, pasionat de sport și jogging, în vârstă
de 34 de ani și Cozma Angela, membră a secției de
atletism din cadrul Clubului Sportiv Deta, în vârstă de
10 ani. Aceștia au sosit la finalul traseului împreună,
ținându-se de mână, transformând astfel o simplă
competiție într-o cursă a prieteniei având ca scop
promovarea unui stil de viață sănătos prin sport și
mișcare. După sosirea tuturor prticipanților, aceștia
au fost premiați în egală măsură de către viceprimarul
orșaului Deta, cu o medalie, diplomă, dar și energizați
cu apă și banane, îndreptându-se cu multă bucurie
fiecare la casele lor, cu gândul că a fost srcisă încă o
ediție de succes a crosului Zielelor Orașului Deta, o
activiate sportivă care este dedicată familiei, prieteniei
și unui stil de viață sănătos și armonios. (Diana Bozic)

Cum se procedează pentru închirierea terenului
Începând din 01.09.2022 se poate închiria terenul de fotbal sintetic, din incinta stadionului CSO DETA, cu tariful de
50 ron/oră. Persoana responsabilă de programareeste d-nul Pelin Florin , telefon 0733833021. După programarea la d-nul
Pelin, se completează o cerere la primărie și se achită taxa aferentă.

Turneul de fotbal Marcana câștigat de Portocala Mecanică
Organizat de Consiliul Local Deta, Turneul de
Fotbal Marcana a devenit deja o tradiție a orașului
nostru. În acest an 8 echipe s-au înscris în competiția
care s-a desfășurat în perioada 13 – 21 august. Echipele
au fost împărțite în două grupe.
Grupa A – Opatița, Tinerii Titani, FC Lolo
Opatița
Grupa B – Portocala Mecanică, Galacticii, FCK,
Spălătoria Deta
După meciurile din faza grupelor s-au jucat
semifinalele între locurile 1 și 2 din cele două grupe.
În ultima zi a turneului s-au jucat finala mică și
finala mare iar în urma celor două meciuri Portocala
Mecanică a ocupat locul 1 urmată de Opatița și FC
Lolo Opatița.

Deta, Str. Victoriei nr.1,
ANGAJEAZĂ:

CONFECŢIONERI/MECANIC/
MUNCITORI NECALIFICAŢI
Informații – 0761621753 - Sârbu Andrea
Aplicatiile se pot depune la sediul firmei
din DETA, str. Victoriei, nr. 1
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 LĂCĂTUȘ DAVID și NICOLA
EMANUELA-SILVANA-01.08.2022
 CINCA VALENTIN și ȘOITU
NICOLETA-06.08.2022
 ILIEȘ IOAN și MOLDOVAN EUGENIASTELUȚA-06.08.2022
 RĂDUCANU ISAC-IONATAN și
SCHWARTZ ANA-ELISABETA-07.08.2022
 CUCU ALIN-IONEL și DUGA
LOREDANA-ISABELA-13.08.2022
 MINDA IOAN-MIREL și NICA MARIAMIHAELA-13.08.2022
 MUNTEAN CĂLIN și PETROVICI
MARIA-PIA-18.08.2022
 MOLNAR IOSIF-EMILIO și ȚOLEA
NAOMI-TEODORA-20.08.2022
 IOVANOV DEIAN-DENIS și HOBAN
LORENA-LARISA-20.08.2022
 PETREA PAULși ZSAK
MANUELA-20.08.2022

Le dorim
Casă de piatră!
Dumnezeu să îi odihnească
în pace!
 CRISTESCU AMALIA-SIMONA,
decedată la data de 20.07.2022 -52 ani

Clsament final Maracana 2022
Locul 1 – Portocala Mecanică
Locul 2 – Opatița
Locul 3 – FC Lolo Opatița

ESSEGI.TEX S.R.L

 STĂNILĂ FLORIN-OVIDIU
și MOCANU ROXANA-22.07.2022

 SĂRARIU ADRIANA,
decedată la data de 29.06.2022-50 ani
OFETĂ DE MUNCĂ ŞI BENEFICII:
- Salariu motivant + tichete de masă;
- Al 13 – lea salariu;
- Spor de vechime în muncă – 5% încă de la angajare;
- Spor de fidelitate;
- Ore suplimentare plătite 200%;
- Control medical gratuit;
- Transport gratuit;
- Program de lucru într-un singur schimb;
- Oportunitatea de a lucra şi de a se dezvolta într-o companie fashion de top;
CERINŢE: Confectioneri, Muncitori Necalificati
- Dexteritate manuală;
- Persoană responsabilă, serioasă şi atentă la detalii;
- Constituie avantaj experiența în domeniu;
CERINŢE: Mecanic
- Repară, reglează și efectuează lucrări de întreținere a mașinilor de cusut
industriale conform cerințelor procesului de fabricație;
- Cunoașterea principiilor de calibrare/reglare;
- Participă la îmbunătățirea echipamentelor și a accesoriilor tehnice pentru
mașinile de cusut industriale conform cerințelor procesului de producție;

 STAN DOINA,
decedată la data de 29.07.2022-68 ani
 SZAKAL IOAN,
decedat la data de 02.08.2022-75 ani
 SANDESCU ANICA,
decedată la data de 01.08.2022-68 ani
 CSOMOS ESTER,
decedată la data de 03.08.2022-87 ani
 RĂMNENȚU VIORICA,
decedată la data de 11.08.2022-59 ani

Primăria oraşului Deta
transmite familiilor
îndoliate, sincere condoleanţe!

