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Petru Roman

Editorial
Crăciun Fericit 

și un An Nou cât mai bun!
Se încheie un an cu bune și cu 

rele, un an în care parcă am început 
să revenim la normal după provocările 
și dificultățile create și lăsate în urmă 
de pandemia de coronavirus. Încet, 
încet ne-am reluat viețile și am 
început să reclădim ceea ce a distrus 
această pandemie. Și când spun că 
am început să refacem mă gândesc 
în primul rând la relațiile dintre noi. 
Ne-am reobișnuit să discutăm față în 
față și să ne întâlnim așa cum făceam 
înainte de perioada întâlnirilor online. 
Și evenimentele din Deta au reintrat 
în normal și anul acesta am reușit 
să organizăm din nou sărbătorile 
noastre tradiționale și mă bucur că 
totate evenimentele culturale s-au 
bucurat de succes și de participarea 
dumneavoastră. Din punct de vedere 
administrativ am avut un an destul 
de greu, dar cred ca am reușit să duc 
la bun sfârșit aproape tot ce mi-am 
propus. Am încheiat câteva proiecte 
importante pentru oraș și mă bucur 
că am reușit să demarăm altele noi 
pentru care am găsit finanțări. Dar 
singurii în măsură să aprecieze ce am 
făcut sunteți dumneavoastră locuitorii 
Orașului Deta, cei pentru care lucrez 
zi de zi. Pentru mine, cea mai mare 
satisfacție în calitate de primar este 
momentul în care cineva mă oprește 
pe stradă să îmi mulțumească și să 
îmi strângă mâna și mă mă bucur că 
am avut poarte și în acest an de astfel 
de momente. Acum, la sfârșit de an, 
am deosebita plăcere de a vă mulţumi 
pentru contribuţia la schimbarea în 
bine a orasului. Vreau să vă transmit 
toate urările de bine și mult succes 
pe viitor. Anul care vine să aducă în 
casele tuturor, sănătate, bucurie și 
multă fericire. Vă doresc tuturor să 
aveți liniște și pace și să vă bucurați 
de nașterea Domnului Isus în tihna 
familiei și a celor dragi. 

Crăciun fericit și un An Nou 
2023 îmbelșugat ! 

1 Decembrie este sărbătoarea care 
ne unește și mai mult cu România, 
patria în care trăim și respirăm văzduh 
românesc. Este sărbătoarea care ne 
trezește sentimentul unității naționale 
românești, pecetluit de Marea Unire 
de la 1918, nouă românilor, fiindu-
ne impregnat în legământul de sânge. 
Dar mai presus de toate, 1 Decembrie, 
pentru toți românii, este un prilej de a 
medita și a ne ruga, aducând un omagiu 
fiecărei părticele de humă strămoșească, 
în semn de respect pentru toți eroii cu 
nume și fără nume care au luptat pentru 
România de astăzi. Ziua de 1 Decembrie 
1918 încununează lupta românilor 
transilvăneni pentru Unitatea Naţională 
și marchează momentul creării României 
Mari. Visul realizării României Mari 
nu era posibil fără Unirea României cu 

Transilvania și Banat. În același an, dar 
la date diferite, s-au unit cu România 
și Basarabia și Bucovina. În cinstea lor 
și în acest an Primăria Orașului Deta 
a organziat ceremonia depunerii de 
coroane la monumentul eroilor din 
Piața Pompierilor, în fața Muzeului 
Orașului Deta, unde a fost oficiat un 
scurt tedeum, a fost invocată semnificația 
istorică a zilei de 1 decembrie 1918, 
iar mai apoi, principalele instituții ale 
orașului, partidele politicile, organziațiile 
etnice și asociațiile non-guvernamentale 
din localitatea noastră au depus coroane 
și jerbe de flori la momenument.

Acest eveniment a fost un bun 
prilej de a rosti cu toții împreună: 
DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE! În 
numele jertfei și a trudei întregului 
neam de eroi: ostași și domnitori, de a 
construi ţara în care trăim, și a ne oferi 
toate aceste drepturi, în urma unei 
istorii extrem de bogate! Deșteaptă-te 
române! Deschide-ţi sufletul și lasă să 
pătrundă bunătate, toleranţă, respect 
pentru neam, pentru ţară! Luptă drag 
român pentru visele și dorinţele tale! 
Păzește-te scump român! Pentru a-ti păzi 
tara! Pentru că noi suntem fraţi uniţi 

ai României! Suntem rodul unor lupte 
aprige, a trudei strămoșilor noștri de a 
crea un nume, o identitate naţională. 
România a fost scrisă cu litere de sânge!! 
Și pentru acest lucru suntem datori să 
iubim ROMÂNIA!!! Să o iubim pentru 
că ne-a fost oferită în dar cu preţul vieţii 
unor oameni bravi, care nu au plecat 
capul, nu s-au rușinat și n-au dat înapoi 
atunci când au trebuit să o clădească 
și să o apere!! Să iubim frumuseţea 
României care este mai presus de orice 
declin! Îngrijind-o! Să iubim patrimoniul 
folcloric românesc!! Păstrându-i tradiţiile 
și obiceiurile, portul popular, cântecul 
și jocul tradițional pentru care suntem 
cunoscuţi peste tot în lume!! Sa ne iubim 
unul pe celalalt! Pentru ca noi toți trăim 
sub același acoperiș, sub același cer, sub 
cerul României. 

Să ne iubim! Pentru ca iubirea ne-a 
creat ca oameni si tot ea a creat frumoasa 
noastră Românie!!

Dragi și iubiți romani sa fim 
sănătoși, împliniți și fericiți întotdeauna 
în mândra noastră țară ROMANIA!! 

La mulți ani, dulce ROMANIE!!! 
La mulți ani iubiți Romani!!!

(Diana Bozic)

Luna noiembrie a fost 
marcată, la școala din orașul nostru, 
de evenimentul din data de 29, 
dedicat Zilei de 1 decembrie, a Marii 
Uniri de la 1918. Cu această ocazie, la 
scena Sindicatului din Deta, s-a ținut 
un amplu spectacol, în parteneriat 
cu Primăria Orașului. Astfel, rând 
pe rând, au urcat pe scenă elevii 
din componența corului liceului, 
coordonat de profesorul Darius Teucă, 
care au interpretat un colaj de cântece 
patriotice, apoi câțiva elevi au fost, 
pentru o oră, imaginea domnitorilor și 
regilor care au avut o contribuție aparte, 
de-a lungul timpului, la realizarea 

marelui vis al Unirii (pregătiți pentru 
scenete de dna profesoară Nicuța 
Spătareanu): Mihai Viteazul, Al. Ioan 
Cuza, regele Carol I, regele Ferdinand 
și Regina Maria. Tot atunci, elevii 
mai mici, de gimnaziu coordonați de 
doamna profesoară Corina Lungu, au 
surprins modul în care a fost receptată 
Unirea în presa vremii. În plus, 
invitatul special al evenimentului a fost 
Ansamblul de Dansuri Românești din 
Deta. Ca de obicei, susținut într-o sală 
arhiplină, spectacolul, derulat marți, 
29 noiembrie, orele 10-12, a fost bine 
primit de către public, care a avut 
numai comentarii pozitive.

Pentru conservarea identității 
unei comunități, insuflarea tradițiilor, 
oiceiurilor, a limbii și a credinței  
copiilor de la vârste cât mai fragede 
este esențială. Și asta pentru ca ei 
sunt cei care transmit din generaâie 
în generație întrgeul tezaur folcloric 
care le este insuflat încă din copilărie. 
Datorită acestui fapt grupele de copii 
din cadrul ansamblurilor Centrului 
Cultural Deta au o însemnătate 
deosebită, iar activitatea lor atrage 
interesul unui public cât mai larg. În 
data de 3 decembrie a avut loc la Casa 
Studenților din Timișoara Festivalul 
”Cântece Despre Copii și Ținutul 
Natal – VENAŢ”, organizat de către 
Uniunea Sârbilor din România și la 
care au participat peste 600 de copii. 
Printre participanți s-au numărat și 
două grupe de copii a Școlii de Folclor 
”Sveti Nikola” Deta dar și elevii care 
învață limba sârbă facultativ în cadrul 
școlii orașului nostru. Aceștia ne-au 
reprezentat orașul cu multă mândrie 

prezentând un colaj de colinde specifice 
etniei sârbe, acompaniați la acordeon 
de elevul Toma Antonio și la chitară 
de elevul Ceorcea Cosmin, după care 
grupa mijlocie a prezentat un colaj de 
cântece si dansuri tradiționale sârbești 
intitulat ”Danas nam je subota” 
în traducere ”Astăzi este sâmbătă”, 
iar grupa mare a scolii de folclor a 
prezentat un colaj de dansuri si cântece 
din Banat, intitulat ”Banacansko kolo” 
în traducere ”Horă din Banat”. Micuții 
noști au cucerit publicul numeros, sala 
de spectacol a Casei Studenților fiind 
neîncăpătoare, astfel că au fost răsplătiți 
cu ropote de aplauze și multe aprecieri. 
Iată, că avem multe motive penru 
care să fim mândri de copiii orașului 
nostru, aceștia oferindu-ne zi de zi 
lecția de viață care ne arată ce este de 
fapt bucuria, sinceritatea și dragostea 
pentru cultură. Nouă ne rămâne doar să 
îi asigurăm de toată susținerea noastră și 
să le spunem că suntem foarte mândri 
de ei! (Božić Diana)

Ziua Națională, sărbătorită la Deta

Elevii din Deta au marcat 
Sărbătoarea Națională

Copiii de la Școala de Folclor Sveti 
Nikola apreciați la un festival folcloric

Primăria și Consiliul Local Deta vă urează Sărbători Fericite!
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Hristos Se naște pentru a mântui pe toți oamenii

Atunci când vine primă-
vara, mai întâi începe să se 
încălzească vremea, soarele 
începe să ardă mai cu putere, să 
străbată cu razele sale până la 
noi. Apoi începe a încolți iarba, 
pământul se umple de iarbă 
verde și de flori; păsările încep să cânte frumos în codri, în 
dumbrăvi, în câmpii și pe dealuri. Animalele ies la pășune, 
păstorii cântă din fluiere de bucuria primăverii, soarele 
străbate cu putere printre vii și livezi, codrii înfrunzesc și 
toată podoaba pământului se schimbă spre înnoire și se face 
un fel de rai pe pământ. Și fiecare are o mulțumire sufletească 
ajungând să vadă această împodobire și înnoire a vremii și de 
bucurie aduc mulțumire și slavă lui Dumnezeu.

Așa s-a întâmplat și când a ajuns la noi plinirea 
vremii, primăvara cea duhovnicească a nașterii Domnului, 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ea 
pe toate le-a bucurat, cum a zis Arhanghelul Gavriil către 
păstori: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare.” (Luca 
2,10) S-au bucurat cerul și pământul de această primăvară 
și înnoire a neamului omenesc.

Hristos Se naște pentru a mântui pe toți oamenii. 
Bucurați-vă, deci, și vă veseliți cu îngerii și cu păstorii, 
împreună cu toată zidirea, iubiți fii ai lui Iisus Hristos, 
Domnul nostru. Mai întâi vă aduc, precum Magii, vestea 
strălucitoare că dulcele Iisus Se naște și întreaga fire se 
bucură și răspândește bună mireasmă, deoarece vede purtat 
în brațe pe Creatorul ei. Îngerii se bucură împreună și 
cântă cu glas melodios:

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace”!
S-a născut dulcele Iisus ca să ne nască din nou pe noi. 

S-a făcut om, pentru ca să ne arate modul în care putem 
să-L urmăm și să imităm faptele Lui. Ne-a lăsat porunci 
pentru ca să nu ne rătăcim alături de cale și să pășim în 
întuneric. Petrecem postul Nașterii Domnului. Suntem în 
așteptarea frumoaselor clipe ale Întrupării Mântuitorului. 
Și natura e în pregătire. Toate din jur se transformă într-o 
peșteră ce îl așteaptă pe Marele Prunc – Iisus Hristos. Prin 
această Naștere simțim că renaște viața noastră sufletească. 
În această perioadă a praznicului, toată atenția ar trebui 
să fie orientată asupra Pruncului, care vrea să se nască 
și în inimile noastre, și astfel să urmeze un firesc salt 
duhovnicesc în viața fiecăruia. Să simțim că suntem vii, că 
vrem să trăim frumos, că iubirea nu s-a stins în noi. Să 
conștientizăm că Dumnezeu ne este în preajmă, ne iubește, 
ne susține, ne îndrumă…

Fie ca Nașterea lui Hristos să ne facă mai buni și mai 
iertători și să ducem lumina stelei Împăratului cerurilor și 
celor din întunericul și din umbra necunoștinței, și celor 
aflați în necazuri și sărăcie, și celor ce nu au unde să își plece 
capul în această lume obidită de azi. Și dacă Dumnezeu ne 
iubește, încât pe unicul Său Fiu L-a trimis să Se întrupeze 
într-o peșteră sărăcăcioasă, ca să ne înalțe pe noi la cer, 
atunci de ce mai suspinăm? 

Bucurați-vă ca azi Hristos S-a născut spre mântuirea 
sufletelor noastre!

(Protopop, Pr. Ionuț-Ciprian Boșca)

Karácsonyi üdvözlet!
Salut de Crăciun 2022!

„Tudod, az én ajándékom nem kapható boltban.
Kicsi szívem szeretetét összecsomagoltam.
Karácsonyig őrizgetem szívem közepében,
ám  addig is csöpögtetem, osztogatom szépen.”
Aranyosi Erwin szép gyermekversével kívánok 

mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
 „Și a fost Isus copil...Fără leagăn, fără slavă. Ș-în ființa 

lui firavă, au pătruns fiori de ger.Și a fost Isus copil, ca să 
aibă toți copii Tată în cer.

Și a fost un rob Isus... sus, slujind  împărăția, jos, la Iosif 
și Maria. Lumii-ntregi s a dat  răspuns ca să avem și noi 
robia și-nfierea lui Isus.”  

Prin aceste gînduri frumoase al poetului Costache 
Leonid doresc tuturor Crăciun plin de har și An Nou 
Fericit!

Und jetzt sagt der Herr, dein Schöpfer, Bescheidenheit: 
„Fürchte dich nicht, denn ich bin gegangen, ich rufe dich 
bei deinem Namen. Weil du in meinen Augen kostbar bist, 
weil du mir kostbar bist und ich dich liebe. “( Jesaja 43: 
1.4.)

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!

Pruncul Hristos să ne miluiască!

Sărbătorile de iarnă 
se apropie cu pași repezi, 
iar cele mai frumoase 
momente sunt petrecute cu 
cei dragi. Acestea sunt zile 
perfecte de a spune celor 
apropiați cât de importanți 
sunt pentru noi. Cu prilejul 
Crăciunului și Anului Nou vă urăm multă fericire, sănătate, 
speranță și putere de muncă. Fie ca Pruncul Hristos, care 
se va naște din Fecioara Maria, să ne miluiască și să ne 
mântuiască. Crăciun Fericit! La mulți ani 2023!

(Preot paroh al Biserici Ortodoxe Sârbe, 
Boghicevici Liubodrag)
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Mult mai mult decât un copil!

Cu entuziasm și bucurie ne apropiem din nou de 
sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos. 
Celebrarea sărbătorii va marca o nouă dimensiune a 
voioșiei și omagiului pe care îl vom aduce copilului 
născut în ieslea din Betleem. Experimentăm și anul 
acesta părtășia în Cuvânt, Biserică și familie cu Cel 
Întrupat. Domnul Isus nu este doar o persoană specială, 
un profet inegalabil, un învățător neobișnuit, ci El este 
DUMNEZEU care a devenit om. Evanghelistul Ioan 
ne spune: Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi 
plin de Har și de adevăr (1:14). Luca evanghelistul ne 
relatează trimiterea Îngerului Gavril la o fecioară numită 
Maria din Nazaretul Galileii să îi spună: Vei naște un 
fiu...El va fi mare (1:31-32). De partea lui, Augustin 
(354-430) afirmă: Isus Hristos nu este apreciat deloc până 
nu este apreciat mai presus decât orice. Cu mult timp în 
urmă, profetul Isaia declara că: "Un Copil ni sa născut". 
Un Copil, dar ce Copil, mult mai mare decât orice copil 
care s-a născut cândva pe pământ. În timpul misiunii 
Sale chiar El zicea Matei 12:41-42 " aici este Unul mai 
mare decât Iona...iată că aici este unul mai mare decât 
Solomon". Cu certitudine mai mare în PURITATE. 
Curăția inimii, a minții, a vieții, a slujirii. Ioan 8:46 "Cine 
dintre voi mă poate dovedi că am păcat?" Mai mare 
în PERFECȚIUNE. El a fost și a trăit în desăvârșire. 
Cuvântul proclamat era perfect, minunile erau perfecte 
dedicarea era perfectă, răspunsurile erau perfecte. Ioan 
3:3,5 "dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu 
poate să între în Împărăția lui Dumnezeu. "Mai mare 
în PASIUNE. A venit să caute și să mântuiască pe cei 
pierduți și să vindece pe cei bolnavi. Unul dintre imnurile 
creștine scris de Tom Coomes ne adeverește acest adevăr: 

Isus, m-ai cuprins din necuprins
Isus, viața-n mine ai aprins
Isus, ma-i iubit și ma-i salvat
Să fi veșnic, veșnic lăudat
El ne lasă ieslea din care sa învățăm cum s-a coborât 

Dumnezeu la om și crucea Sa pentru a ne învăța cum se 
poate urca la Dumnezeu -CH Spurgeon. Nașterea Sa să ne 
îmbogățească sufletul și caracterul.

Crăciun Binecuvântat tuturora! În dragostea 
Pruncului! 

(Pastor Ghiță Sporea
 Biserica Baptistă Beraca Deta)

Darul cel mai de preț oferit de Dumnezeu: Isus 
Hristos, Fiul Său

Sărbătoarea Nașterii 
Domnului Isus este un prilej 
pentru creștini de a face daruri 
celor din casele lor, prietenilor 
lor și, de multe ori, celor în 
nevoi. Această practică de a 
oferi cadouri are în esența 
ei un model care vine de la 
Dumnezeu Însuși. Sfânta Scriptură spune, potrivit Evangheliei 
după Ioan 3:16, că Dumnezeu a dat pe Fiul Său, pe Singurul Lui 
Fiu, pentru ca toți cei care cred în El, să aibă viață veșnică. 

Isus Hristos, cadoul oferit de Dumnezeu omenirii, aduce cu 
Sine următoarele:

- iubire. Prin întruparea lui Isus, acest sentiment capătă conotații 
extraordinare. Omenirii îi lipsea acest sentiment în plinătatea lui. 
Iubirea adevărată costă. Dumnezeu a plătit imposibilul, pentru ca 
acest sentiment să ne poată cuceri inimile. În 1 Ioan 4:9, găsim 
scris: „Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că 
Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim 
prin El”. Nu poți iubi și să nu-ți pese. Pe Dumnezeu l-a costat 
totul. De aceea, iubirea Sa are conotații veșnice. Dumnezeu ne 
iubește, iar noi acceptând iubirea Lui, vom avea parte de cel mai 
profund sentiment din toată viața noastră.

- împăcare. Dumnezeu a creat omul. El l-a creat cu posibilitatea 
comunicării cu El, dar omul I-a întors spatele, ignorându-și 
astfel Creatorul. Omul și-a ales drumul lui, din rebeliune față 
de Dumnezeu, iar această decizie i-a adus numai durere. Viața 
trăită în ignoranță față de Dumnezeu, fără comunicare cu El, îl 
face pe om să caute surogate. Dar nimeni si nimic nu poate ține 
locul lui Dumnezeu în viața omului. Prin întruparea lui Isus, 
Dumnezeu ne vorbește direct prin Fiul Său. Omul primește cea 
mai facilă modalitate de a-și reface comunicarea cu Dumnezeu. 
Umanitatea L-a văzut, L-a auzit, L-a cunoscut, cum nimeni nu 
a mai avut ocazia până atunci. În Romani 5:11b scrie: “…ne și 
bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am 
căpătat împăcarea”. Suntem datori să răspundem acestei chemări la 
împacare cu Creatorul nostru.

- perspectiva veșniciei. Dumnezeu este etern. El a creat omul 
sa fie veșnic. Domnul Isus cel întrupat ne spune în Evanghelia 
după Ioan 6:47: „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine 
are viața veșnică”. Dacă prin credință Îl avem pe Isus în noi, El 
fiind etern, noi primim viața veșnică. Potrivit Epistolei către 
Coloseni 1:27b (“Hristos în voi, nădejdea slavei”), credem că cei care 
Îl au pe Hristos în viața lor, au prespectiva veșniciei. Având această 
nădejde, omul nu se mai teme de moarte, deoarece el știe că la 
sfârșitul călătoriei lui pământești, nu se sfârșește totul. Isus a înviat 
din morți și ne garantează prin aceasta că toți cei care cred în El, 
chiar dacă vor muri fizic, ei vor învia și vor fi pentru totdeauna cu 
Domnul (1Tesaloniceni 4:16-18).

Dragi cetățeni ai orașului Deta, vă chem cu toată bucuria să 
primim acest Dar de la Dumnezeu, și anume pe Fiul Său, singurul 
care aduce cu Sine iubire, împăcare și perspectiva veșniciei. Să ne 
bucurăm de acest Dar nespus de prețios, împreună cu familiile 
noastre, cu comunitățile noastre creștine și cu toți cei care iau parte 
la această mare sărbătoare! 

(Pastor Matei Popa, Biserica Penticostală Deta)
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Joi, 24 noiembrie, a avut 
loc a IX-a ediție a Balului Vienez 
de la Timișoara, un eveniment 
caritabil care a ajuns să fie nelipsit 
de pe agenda culturală a orașului 
Timisoara, în prag de sărbători. 
“Balul Vienez de la Timișoara este 
un eveniment caritabil, educațional 
și cultural care a fost deja organizat în 
Timișoara de 9 ori, în ultimii 10 ani 
de către Fundația Hațegan. Este un 
program de 3 luni în care pregătim 
un număr de circa 100 de tineri 
pe an în cadrul Academiei BVT, să 
facă față vieții mature, prin oferirea 
de modele și valori. Îi inițiem în 
arta dansului de societate, dar și 
în spiritul caritabil și responsabil 
al vieții. Împreună cu ei și cu 
partenerii noștri, creăm un spectacol 
minunat la finalul celor 3 luni, în 
urma căruia sprijinim un număr 
de circa 800 de copii din Centrele 
United Way să aibă acces la educație 
și la o masă caldă pe zi. Împreună 
răspândim generozitate și arătăm o 
cale de trai în societate, în eleganță, 
bun simț și frumos.” declară Ioana 
Hațegan, inițiatoarea acestui mare 
eveniment. Fondată în 2012, 
Fundația Hațegan are ca obiectiv 

principal formarea și susținerea unor 
comunități puternice în Timișoara 
și în regiune prin trei linii de 
programe: comunitate, educație și 
cultură. Desfășurându-se sub înaltul 
patronaj al Ambasadei Austriei, 
Balul Vienez de la Timișoara este 
al 31-lea bal vienez recunoscut la 
nivel internațional de către Primăria 
din Viena, pentru că reușește să 
creeze atmosfera balurilor vieneze 
ținând cu strictețe tradiții specifice 
acestui eveniment, dar și reflectând 
amprenta locală bănățeană. În 
fiecare an, pe lângă prezența nelipsită 
a orchestrei “Spirit of Vienna” care 
vine special din capitala Austriei 
pentru acest eveniment, invitați 
speciali sunt artiști români care 
cântă pe marile scene ale lumii. 
Anul acesta pe scena Balului Vienez 
de la Timișoara a fost prezentă 
soprana Cellia Costea, solistă a 
Operei Naționale din Atena, Grecia. 
Programul artistic a fost oferit de cei 
44 de tineri debutanți (16-24 ani) 
și 23 de copii minidansatori (6-12 
ani) care au participat la cursurile 
Academiei BVT, care se află la cea 
de-a sasea ediție. Suntem onorați 
și mândri că am putut lua parte la 

acest eveniment deosebit, în calitate 
de debutanți. Suntem doi dansatori, 
parteneri de dans de 8 ani în cadrul 
Ansamblului de Dansuri Germane 
“Edelweiss Detta” al Forumului 
Democrat al Germanilor din Banat, 
filiala Deta și elevi ai liceului din 
orașul nostru, Astrid Șămanțu și 
Laurențiu Govoreanu. Timp de 3 
luni am participat la antrenamentele 
de dans susținute de Diana Avram, 
instructoarea de dans sportiv de 
la Clubul Magnum Team din 
Timișoara și am avut ocazia să 
participăm la 5 sesiuni de mentorat, 
cu mentori din diferite domenii, din 
cadrul Academiei Balului Vienez de 
la Timișoara. Am purtat cu mândrie 
floarea de colț, simbol al acestei 
inițiative caritabile, a generozității 
noastre. 

(Astrid Șămanțu și 
Laurențiu Govoreanu)

(Foto: Andrei Bălan, Raul 
Popescu, Gerhart Șămanțu)

Pe data de 5 decembrie, între orele 
16-18.30, elevii Liceului Tehnologic "Sf. 
Nicolae" au susținut un spectacol mai 
complex, prin care au celebrat, în avans, 
ziua de Sf. Nicolae, când liceul celebrează 
98 de ani de funcționare. Pe 6 decembrie 
1924, are loc inaugurarea Liceului Real 
Deta, cu predare în limba română, după ce, 
anterior, el funcționase cu secții în limbile 
germană și maghiară. Momentele de vârf ale 
spectacolului le-au constituit ansamblurile 
de dansuri german, maghiar, bulgăresc și 
românesc, care au prezentat dansuri specifice, 
promovând tradițiile etniilor și diversitatea, 
care ocupă un loc de cinste în Deta. De 
asemenea, foarte apreciate de public au fost 
dramatizările după unele schițe ale lui I. L. 
Caragiale, în care copiii liceului nostru s-au 
întrecut în talent, reușind să aducă zâmbete pe 
buzele celor din public și să strângă numeroase 
aplauze, precum "Vizită", "Dl. Goe..." și 
"Bubico". Nu au lipsit nici interpreții de 
muzică ușoară și populară, care au încântat 
publicul adunat în Sala Sindicatului, în acea 
zi friguroasă de iarnă, unii lansând piese în 
premieră, sub acompaniamentul talentaților 
lor colegi. Și cum literatura este mereu regina 
acestor spectacole, elevii din CE au hotărât 
să îi facă o surpriza unui coleg de-al lor mai 
talentat, lăsându-i o carte de poezii. Un alt 
moment de vârf al dansului l-au reprezentat 
fragmentele din Balul Vienez, pe care doi 
dintre elevii noștri, participanți anul acesta 

în cadrul evenimentului din Timișoara, au 
dorit să împărtășească și publicului din Deta 
ceea ce au învățat. Și, pentru că suntem în 
preajma sărbătorilor, moderatorii au anunțat 
tot atunci, în discursul lor, evenimentul 
caritabil care a devenit tradiție deja, în liceul 
nostru: "Consiliul Școlar al Elevilor Deta, 
Liceul Tehnologic" Sf. Nicolae" și Asociația 
Mesagerul lui Hristos încep de astăzi proiectul 
"Cutia cu zâmbete", în cadrul căruia vă 
invităm ca, până pe data de 19 decembrie, să 
aduceți, în cutii cu pantofi, frumos ambalate, 
cărți, dulciuri, haine, jucării sau orice altceva 
ce doriți să faceți cadou unui copil cu o situație 
financiară redusă. Ce faceți cadou trebuie să fie 
nou sau înt-o stare foarte bună". Spectacolul 
i-a adus pe scenă pe cei mai mici. Astfel, creșa 
particulară Education Land a ținut să aducă 
pe scenă un moment de colinde, cu grupul 
de copii, care a deschis oficial sezonul de 
iarnă, iar elevii de gimnaziu au interpretat o 
colindă în cinstea Sf. Nicolae. Le mulțumim 
tuturor organizatorilor acestui spectacol, dar 
și publicului prezent. Împreună, am făcut din 
ziua de 5 decembrie, o zi de neuitat.

Debut la Balul Vienez de la Timisoara

98 de ani de la înființarea 
Liceului din Deta


