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Petru Roman

Editorial
Lăsați Deta să meargă pe drumul 

dezvoltării și modernizării!

Probabil mulți dintre 
dumneavoastră știu că relația personală 
dintre mine și președintele CJT, Alin 
Nica s-a deterioriat în ultimii ani. Nu 
vreau să dezvolt acest subiect pentru 
că, din punctul meu de vedere, relațiile 
personale și administrația nu ar trebui 
să fie legate. Din păcate nu toți gândesc 
ca mine. De când această relație s-a 
răcit, președintele CJT a decis să se 
răzbune pe întreaga comunitate din 
Deta și de fiecare dată când ar trebui 
să dea acestui oraș ceea ce i se cuvine 
ne taie de pe listă și ne așează la coada 
clasamentului. Din păcate am ajuns 
să regret că am îndemnat oamenii din 
Deta să voteze cu acest om. Locuitorii 
din Deta nu trebuie să sufere din cauza 
unor supărări personale. Banii care se 
repartizează de la județ nu sunt ai unei 
persoane care poate decide discreționar 
unde merg fondurile. Este totuși 
vorba de bani publici care ar trebui 
repartizați pe baza unor criterii clare, 
transparente și justificate. Eu am făcut 
și fac tot posibilul pentru a corecta 
această stare de fapt. Știu că Alin Nica 
mă vrea plecat din PNL și am informat 
despre această situație și conducerea 
centrală a partidului, dar, din păcate, 
nu s-a luat deocamdată nicio măsură. 
Eu nu am de gând să renunț. Voi 
continua să lupt pentru orașul nostru 
și pentru dumneavoastră, iar celor care 
nu vor să mă lase să fac acest lucru le 
spun doar atât, lăsați Deta să meargă 
pe drumul dezvoltării și modernizării, 
dacă nu vreți să ne ajutați măcar nu ne 
încurcați. Noi știm ce avem de făcut și 
avem soluții la orice problemă dar nu 
putem fi de acord să nu primim ceea 
ce ni se cuvine.

Deta, la coada listei de finanțări de la CJT
Deta este lăsată din nou la 

coadă la repartizarea banilor de la 
Consiliul Județean Timiș. În ultima 
perioadă a devenit o regulă ca 
orașul nostru să fie tăiat de pe lista 
repartizărilor de fonduri primind 
sumele cele mai mici în comparație 
cu celelalte orașe din județ. Modul 
discreționar în care se fac aceste 
alocări este evident și nu are nicio 
explicație administrativă. La ultima 
alocare de fonduri de la CJT orașul 
Deta a primit 105 mii lei în timp ce 
Sânnicolau Mare, Jimbolia, Gătaia, 
Ciacova și Făget au primit 200 mii 
lei iar comuna Voiteg a primit 800 
mii lei. 

Un alt exemplu elocvent 
este programul Anghel Saligny 
în cadrul căruia Deta a primit 
14 milioane de lei, în timp ce 
Buziaș, Făget, Gătaia, Ciacova 
15,5 milioane, iar Sânicolau Mare 
17 milioane și Jimbolia 23 de 
milioane de lei.

La repartizările din fondul de 
rezervă al primului ministru, în luna 
decembrie 2021 pentru Deta au 
fost alocate 300 de mii lei în timp 
ce Buziașul a primit 330 de mii lei, 

Gătaia, Ciacova, Jimbolia, Făget, 
Sânicolau Mare 450 de mii lei, iar 
comunele Moravița 550 de mii lei, 
Jamu Mare 500 de mii lei și Voiteg 
750 de mii lei de lei. 

Pentru drumurile județene 
orașul nostru a primit 15 mii de lei 
pentru 2 km de drum în timp ce 
Moravița a primit 550 mii de lei 
pentru 10 km de drum. 

Sunt numai câteva exemple 
care demonstrează faptul că orașul 
nostru este blocat în privința 
investițiilor iar acest lucru afectează 
grav dezvoltarea întregii comunități. 

În cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență fiecare 
primărie a depus direct proiectele 
pentru finanțare. În prima etapă Deta 
a câștigat 4 proiecte, Lugojul 6 în timp 
ce Sânnicolau Mare, Buziaș și Făget au 
avut doar câte 1 proiect. De aceatsă 
dată orașul nostru a fost folosit de cei de 
la PNL pentru a se lăuda ca și cum ar fi 
avut vreun merit. Orașul Deta rămâne 
la coada listei atunci când se împart 
fondurile dar când munca echipei din 
primărie este recompensată cu finanțări 
europene fără a primi sprijin de la 
județ, apar imediat cei care se laudă cu 
munca altora.

Primăria Deta a fost invitată de către Primăria Coka, localitate cu care este înfrățită de mai mulți ani, să 
participe la evenimentul devenit deja tradițional, cunoscut sub numele de Festivalul Dubelor. 

Orașul Deta a fost reprezentat la acest eveniment de către referentul cultural al Centrului Cultural Deta, 
dna Bozic Diana. În cadrul festivalului a avut loc un spectacol folcloric extraordinar la care au participat toate 
ansamblurile din comuna și satele care aparțin de comuna Coka, aceștia reprezentând etniile maghiară și sârbă. 
Multiculturalitatea care există și în Coka este un alt lucru care leagă cele două localități, Deta și Coka. În 
cadrul spectacolului din acest an au mai participat copiii școlilor din Coka și din satele aparținătoare, care au 
bătut din tobe și au recitat strigături sepcifice doboșarilor. De asemena s-au desfășurat și concerte cu interpreți 
renumiți din Serbia. Totodată, în cadrul evenimentului au fost expuse numeroase standuri ale asociațiilor de 
femei, care ua expus prăjituri, obiecte tradiționale specifice locului si roade ale tomanei, fructe și legume de 
sezon. In cadrul evenimentului de la Coka a avut loc și o întâlnire la care au participat reprezentanta primăriei 
noastre dar si reprezentanți ai primăriilor din Coka și Bordany, o altă localitate înfrățită cu orașul Deta și 
comuna Coka, une au avut loc discuții legate de noi viitoare proiecte culturale care se pot derula în comun spre 
beneficul vieții sociale și culturale a cetățenilor celor trei localități.

Aceste întâlniri aduc un aport însemnat activităților culturale din fiecare localitate datorită schimbului de 
experiență dar mai ales prin îmbunătățirea activității și a viziunii culturale comune.

Festivalul Dubelor la Coka
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Festivalul Ceaunul și Grătarul 2022

Spunem că fiecare anotimp are 
frumusețile sale. Oricât am încerca să ne 
gândim că unul este mai frumos ca celălalt, 
ne vom înșela. Pentru că singuri recunoaștem 
apoi că fiecare anotimp are partea lui unică 
și frumuseți pe care nu le regăsim și în 
celelalte. Dumnezeu ne-a lăsat aceste rosturi 
ale timpului de peste an, pentru ca existența 
noastră să primească cu bucurie trecerea de 
la o etapă la alta, ca o schimbare, mereu 
mai frumoasă, mai spectaculoasă! Cu fiecare 
an ce îl adăugăm la viața noastră, retrăim 
expereiența acelorași anotimpuri, parcă tot 
mai frumaose, mereu aducând ceva nou, 
ceva unic.

Când frunzele copacilor ne oferă un 
spectacol de culori:  galbene, portocalii, 
vișinii, roșii, maro, arămii, e cât se poate de 
clar: e toamnă. Toamna este acel anotimp 
generos care  ne dăruiește  “pastelurile” pe 
care le pictează. Cu o paletă bogată de culori 
care ne încântă retina, toamna ne oferă an 
de an peisaje feerice,  gusturi fascinante, seri 
cu miros de fructe coapte și  un cufăr de 
sentimente, adunând în buchetul său toate 
nuanţele pe care le împrăștie peste pământ 
pentru a ne bucura și noi de frumuseţea sa.

Însă pe lângă faptul că este anotimpul 
contrastelor și al lungilor momente de 
meditație, toamna este și anotimpul roadelor, 
când pământul își arată cu drag bogăţia și își 
răsfaţă oamenii care cu trudă l-au muncit, 
oferindu-le în dar bunătăţuri cât mai alese. 
Iar toate aceste daruri fac ca binecuvîntatul 
anotimp toamna să fie o sărbătoare și astfel 

toate aceste roade sfinte pe care pământul ni 
le dăruiește necesită celebrate.

Din acest motiv a luat naștere Festivalul 
Culinar ”Ceaunul și Grătarul” în orașul 
Deta, cetățenii localității nostre bucurându-se 
în acest an de o nouă ediție care a avut loc 
sâmbătă, 8 otombrie în parcul Anton Kratzer, 
revenind cu multă emoție și momente unice 
după doi ani de pauză datorită situației 
pandemice. Într-o zi minunată de toamnă, 
în care soarele își arăta bucuria, prin razele 
strălucitoare, în parcul pastelat, într-o 
atmosferă ferrică, s-au strâns împreună la 
cea de-a XV-a ediție a evenimentului 42 de 
echipe, preparând bucate alese, rețete vechi 
și tradiționale scoase din caietul bunicii și 
al străbunicii. Ca de fiecare dată, și în acest 
an printre echipele înscrise în concurs s-au 
numărat și numeroase echipe din străinătate, 
din Serbia și Ungaria, împărtășind taine 
ale bucătăriei tradiționale de peste graniță, 
catalogând  în acest fel evenimentul nostru 
ca festival culinar internațional. Datorită 
prezenței acestor echipe, dar și a etniilor din 
localiate, a fost etalată bucătăria multietnică. 
Astfel, că toți cei prezenți au putut gusta din 
preparate tradiționale ale etnicilor care de-a 
lungul timpului au împrumutat taine și rețete 
o etnie de la cealaltă bucurându-ne astăzi de 
interculturalitate chiar și în bucuătărie.

Pentru ca rezultatul să fie pe măsură 
toate preparatele din cazane, ceaune și de pe 
grătarele din parcul nostru, au fost presărate 
cu un spectacol de anvergură oferit de 
Centrul Cultural al Orașului Deta. Astfel, 

Ansamblurile: Edelweiss, reprezntant al 
etniei germane din orașul Deta, coordonat 
de către soții Gerhard și Elena Șămanțu, 
Margaretta, reprezentant al etniei maghiare, 
coordonat de doamna Clara Stanciu și 
Attila Telbisz, Sveti Nikola, reprezentant al 
etniei sârbe, coordonat de doamna Božić 
Diana și  ansamblul de dansuri și cântece 
populare românești, coordonat de  dansatorii 
profeșioniști ai ansamblului Banatul: Raul 
Lazăr și Cristina Gârbici, au prezentat 
un tezaur folcloric pentru toți invitații, 



concurenții și cei prezenți în grădina de 
vară a parcului Anton Kratzer. S-au strâns 
laolaltă toate grupele de copii, tineri seniori, 
ale ansamblruilor Centrului Cultural, 
precum și interpretele Sara Peter și Ștefaia 
Nevodenski, acompaniate de orchestra 
proaspăt înființată a Centrului Cultural Deta 
și formația instrumentală Pro Datina, ambele 
conduse de Radu Cuciurean, corepetitorul 
ansamblului de dansuri populare românești 
a Centrului Cultural Deta, pentru a bucura 
sufletele celor prezenți și dragi dar și 
pentru a valorifica și promova patrimoniul 
multicultural tradițional al orașului Deta, 
reușind de fiecare dată să aducă frumusețe 
în sufletele oamenilor care îi urmăresc. Însă 
ansmablurile Centrului Cultural Deta și-
au adus contribuția la eveniment nu doar 
prin spectacolul minutat pe care l-au oferit, 
ci aceștia au fost și concurenți în cadrul 
competiției, gătind bucate tradiționale și 
specifice etniei sale. Totodată aceștia i-au 
întâmpinat la intrarea în parc pe toți cei 
sosiți cu câte un stand desprins din poveștile 
cu bunici, acestea fiind amenajate cu fructe, 
legume de sezon, prajituri, produse de 
panificațe tradiționale, dar și cu obiecte 
tradiționale vechi, moștenite din străbuni, 
find o atracție pentru toți cei prezenți. Astfel, 
numeroși cetățeni și turiști, solicitând să 
se fotografieze la aceste standuri.  După 
spectacolul folcloric,  fromația isntrumentală 
Pro Datina alături de tinerii interpreți Roxana 
Goia și Dorinel Gavriluț Pârvoni, aflați sub 
atenta grijă a domnului Felician Ciolea, 
coordonatrul Asociației Pro Datina, au 
întreținut atmosfera de sărbătoare, iar muzica 
populară tradițională bănățeană oferită de 

aceștia  a făcut ca până și bucatele să zburde 
prin ceaune, dăruind  miresme alese parcului 
nostru și transformându-se în delicatese care 
au delectat cei 7 membri ai juriului, dândule 
o misiune imposibilă în a delibera, astfel că 
toate echipele au fost desemnate câștigătoare, 
fiind premiate de către primarul orașului 
Deta, domnul Petru Roman, și viceprimarul 
orașului Deta, domnul Radu Rotar, cu o 
diplomă, o lingură de lemn inscripționată cu 
logoul evenimentului și o sticlă de ”Răchie dă 
Ghedu” etichetată cu logoul evenimentului, 
toți concurenții fiind impresionați de 
premiile primite.

Această nouă ediție a festivalului culinar, 
a dovedit încă o dată faptul că evenimentul 
”Ceaunul și Grătarul” nu este o simplă 
sărbătoare a ceaunelor, ci este o sărbătoare 
a pământului sfânt bănățean, a roadelor 
impresionante pe care acesta ni le dăruiește 
an de an, a muncii și trudei gospodarului 
bănățean care în fiecare primăvară seamănă 
pământul cu credința că va culege roadele 
care ne hrănesc pe tot parcursul anului, 
și o sărbătoare a dragului nostru anotimp 
TOAMNA. Astfel, Ceaunul și Grătarul 
însemană, credință, bucurie și iubire pentru 
tot ceea ce ne înconjoară! (Diana Božić)
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CĂSĂTORII
 SCHEIN ANGELO 

și SEIN MARIA-22.09.2022

 NEDA ION-MĂDĂLIN și BOȚI 

MARIA-VESNA-22.09.2022

 COCIOTA MARIAN-VIOREL 

și ICREVERZI CĂTĂLINA-

DENISA-24.09.2022

 GAYER GABRIEL 

și CARTEPUTREDĂ 

LILIANA-26.09.2022

 ROMAN MANOLE-ION 

și SEINIOANA-15.10.2022

 DIOȘ IONUȚ-LAURENȚIU 

și MELENTE VILA-

ELENA-18.10.2022

Le dorim 
Casă de piatră!

Luna Octombrie, supranumită 
în popor "Brumărel", pentru că, 
odată cu ea, toamna se instalează 
în toată regula pe plaiurile noastre, 
are o semnificație aparte și pentru 
educație. Ziua de 5 octombrie 
este desemnată, pe plan mondial, 
sărbătoarea profesorului și a 
educației. În mai multe țări, Zilele 
profesorilor sunt destinate a fi zile 
speciale pentru aprecierea cadrelor 
didactice. Și elevii liceului nostru, 
îndrumați de profesorii lor, au 
ținut să își arate aprecierea pentru 
conceptul de școală, printr-o 
serie de activități, care au venit să 
înfrumusețeze ziua de 5 octombrie. 
Astfel, atât elevii de gimnaziu, cât 
și cei de liceu, ai avut un program 
special, în cinstea acestei zile.

La sala Ludoteca, a Școlii 
Gimnaziale Deta, școlarii de clasele 
a V-a și a VI-a au participat la o lecție 
de gramatică altfel, coordonată de 
doamna profesoară Oana Motea, 
de unde au aflat că gramatica 
poate fi și distractivă și se poate 
învăța și "prin joacă". Elevii și-au 
arătat priceperea la acest domeniu, 

răspunzând fiecărei întrebări 
adresate de doamna profesoară și 
având o participare activă la lecție. 
În paralel, la Sala Multifuncțională 
a Liceului Tehnologic "Sf. Nicolae", 
domnul profesor Alexandru 
Gherasim i-a învățat pe elevii 
mai mari să scrie pe papirus, cu 
pana. Astfel, după o prezentare 
prealabilă a evoluției scrisului în 
Antichitate, domnul profesor i-a 
invitat pe elevi să participe la un 
atelier de scriere, fiecare dintre 
participanți având ocazia să-și pună 
semnătura, cu pana, pe o bucată 
de papirus. Nici talentații artiști 
nu au fost mai prejos, în această 
zi, astfel, atât elevii de gimnaziu, 
cât și liceenii au participat la un 
concurs de creație, având ca temă 
conceptul de educație. Concursul 
s-a împărțit pe trei secțiuni: Colaj, 
Desen, Poezie, fiecare participant 
fiind recompensat, în final, cu o 
diplomă pentru participarea la 
această competiție. Pe terenurile de 
sport ale celor două școli din Deta 
s-au derulat și competiții sportive, 
sub coordonarea domnilor profesori 

Radu Telbisz și Eugen Iovan, elevii 
arătându-și prețuirea pentru școală 
și în acest fel. Pe lângă acest program 
oficial, fiecare profesor al Liceului 
Tehnologic "Sf. Nicolae" a marcat 
această frumoasă zi și prin lecții 
altfel, care au avut în vedere ce mai 
înseamnă azi, pentru elevi, conceptul 
de Educație.  În 1994, UNESCO a 
inaugurat prima ZI MONDIALĂ 
A EDUCATORILOR, pentru a 
comemora semnarea, în 1966, a 
recomandării făcute de UNESCO 
și Organizaţia Internaţională A 
Muncii privind condiţiile de muncă 
ale personalului didactic. Această 
zi se sărbătorește în data de 5 
octombrie în peste 200 de ţări. Este 
consacrată personalului didactic, 
celor care fac educaţia - educatori, 
învăţători, profesori, pentru că 
ei contribuie în mod esenţial la 
dezvoltarea unei ţări, asigurând 
transmiterea de cunoștinţe. Dincolo 
de prețuirea pe care o are pentru 
profesorii săi, Liceul Tehnologic 
"Sf. Nicolae" Deta, se mândrește cu 
rezultatele excepționale ale elevilor 
care, an de an, ne fac mândri că 
au fost elevii noștri. Dacă luna 
trecută, am menționat succesul 
obținut de elevi la admiterea în 
facultăți de prestigiu din țară, în 
prima sesiune, vrem să menționăm 
și succesul obținut de alți elevi, în 
următoarele sesiuni de admitere, 
printre aceștia remarcându-se eleva 
Bianca Morocilă, care a fost admisă, 
în sesiunea de toamnă a Facultății de 
Medicină și Farmacie din Timișoara.

Le urăm succes tuturor, le 
suntem alături și îi așteptăm să se 
întoarcă să ne povestească experiența 
lor.

Având în vedere solicitările Administrației 
Naționale Apele Române și Gărzii Naționale de 
Mediu, în conformitate cu HG 714/2022, privind 
aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, 
înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea 
și întreținerea sistemelor individuale adecvate 
de colectare și epurare a apelor uzate, la nivelul 
orașului Deta trebuie întocmit registrul de evidență 
a sistemelor individuale, pentru a fi raportate către 
Comisia Europeană. Până în prezent, cu ajutorul 
datelor furnizate de către Aquatim SA - sucursala 
Deta, a fost întocmit un regsitru care cuprinde 
gospodăriile care nu sunt racordate la sistemul de 
colectare a apelor uzate.

Rugăm persoanele care nu sunt racordate la 
rețeaua de canalizare a orașului și care dețin fose septice 
să se prezinte la sediul Primăriei orașului Deta (str.
Victoriei, nr.32), compartimentul Urbanism, în vederea 
completării/actualizării situației existente. Totodată vă 
comunicăm că potrivit art. 31 alin. (14) din Legea 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, 
inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu 
apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de 
canalizare existente sau nou-înfințate, dacă acestea nu 
dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile 
de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”

Ziua Educației la Deta

Persoanele care au fose septice în gospodărie 
sunt așteptate la primărie

Dumnezeu 
să îi odihnească 

în pace!

  STANOIE SIMION,  

decedat  la data de  23.09.2022  -81 ani

  SICOE MIRCEA, 

decedat  la data de 01.10.2022-85 ani

  IOȚCOV SALVINA, 

decedată la data de 07.10.2022-91 ani

  PRECUP EMILIA,

decedată la data de 08.10.2022-93 ani

Primăria oraşului Deta 
transmite familiilor 

îndoliate, 
sincere condoleanţe!


