
vânzarea/cumpărarea unui bun), 
anunț pe care îl va comunica 
telefonic la Primărie la nr. de 
tel: 0257466301(248). Voi re-
veni lunar cu câte un articol 
asupra activități mele și aștept în 
continuare sugestii din partea 
dumneavoastră cu privire la 
necesitățile orașului nostru, pe 
care ca și până acum, în limita 
posibilităților și în funcție de 
prioritate le voi pune în aplicare.                                     
 Doresc tuturor cetățeni-
lor orașului Pâncota și satului 
aparținător Măderat multă sănă-
tate și Sărbători fericite!                                                                                                  
Cu respect,                        

  Primar,                                  
Ec. Dan—Ștefan Pocrișer  

 

 

 

 Încă de la începutul 
activității de primar, am consi-
derat ca fiind necesară transpa-
rența munci depuse și a tuturor 
activităților  la nivelul orașului. 
Dacă până la acest moment 
forma de prezentare și informa-
re am ales să fie în mediul on-
line prin postări pe rețeaua de 
socializare, facebook, și având 
în vedere că nu toți locuitorii 
orașului beneficiază de acest 
sistem, am considerat să  pun în 

aplicare această formă clasică 
și foarte utilă, lucru care se 
întâmplă în majoritatea orașe-
lor și comunelor din județ și 
din țară. Pentru a evita cheltu-
irea banilor în detrimentul 
altor  necesități, am decis ca 
redactarea și tehnoredactarea  
să se realizeze în regie pro-
prie, respectiv cu câțiva colegi 
din primărie. Îmi doresc ca 
acest ziar să fie o dovadă a 
transparenței activițăților pri-
marului cât și a celorlalte 
structuri din orașul nostru, 
școală, biserici și altele. Infor-
mația de Pâncota vine în spri-
jinul cetățenilor , pe lângă 
partea de informare, oferă 
ocazia tuturor persoanelor 
fizice care vor să facă public 
un anunț de interes pentru 
localitatea noastră (cum ar fi 
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      Aprilie Horoscop 2019 

Horoscopul pentru Aprilie 2019 
spune că oamenii vor avea suc-
ces în viața privată, dacă la înce-
putul anului au avut depresii din 
această cauză. În cele din urmă, 
lumea parcă prinde viață. Te mai 
poți aștepta la mai multe momen-
te fericite și sănătate din belșug.  

Sursa: www.steahoroscop.ro  
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 S-au achiziționat integral din fonduri euro-
pene printr-un proiect depus prin G.A.L., la Agenția 
pentru Finanțare Investiții Rurale, următoarele utilaje: 
buldoexcavator, tractor cu tocătoare, sărăriță, încărcă-
tor, lamă de zăpadă. Valoarea proiectului a fost de 
aproximativ 450.000 lei. Încă din prima zi aceste 
utilaje s-au dovedit a fi foarte utile fiind angrenate 
zilnic în activitățile Primăriei. 

 



               Nu se poate dovedi că toponimul ro-
mânesc este de origine maghiară. El nu e nici de 
origine slavă, întrucât antroponimul corespunză-
tor nu este cunoscut în limbile slave. Toponimul 
este probabil  echivalentul unui nume de persoa-
nă românesc, după cum susține I. Pătruț, Ono-
mastica-românească.                                                   
 Cea mai fantezistă și cea mai hazardată 
etimologie a toponimului Pâncota este enunțată 
de Ferenczi Eniko, în Revista Journal of Eurasi-
an Studies (Noua interpretare a numelui scitic și 
semnificația sa în etimologia bascilor), vol I, 
aprilie 2009. Ea afirmă că în Bazinul Carpatic 
există numeroase așezări, care indică strămoșilor 
bascilor. În primii ani ai sec. XX au fost desco-
perite în N– E  Spaniei 144 monede. Unele poar-
tă inscripția Bascunes, scris în alfabetul iberic și 
imagine unui călăreț în galop purtând o sabie 
scurtă. Pe alte monede este imaginea unui cap de 
bărbat cu inscripția numelui personal, Bencoda 
sau Bencota, acestea corespund numelui așezării 
Pankota din Vestul României de azi. Adevărul 
este că limba bască este o relicvă a unei limbi 
preindo- europene. Ea nu are nici o legătură  cu 
limbile europene sau cele iraniene. Ea, basca este 
continuatoarea limbii vechilor locuitori ai Penin-
sulei Iberice. Deci este exclusă o asemenea inter-
pretare. În concluzie se poate spune că toponi-
mia, din câmpia Aradului, oferă imagine unei 
majorități categorice, incontestabile a denumiri-
lor românești printre care și Pâncota, care potri-
vit și opiniilor de mai sus oglindește forme fone-
tice anterioare dispariției vocalelor nazale din 
limba slavă (în jurul anului 1000).                                                       

                               Prof. Stepan Traian  

 

putul sec. XIX, apare cu numele de Oppid 
Bankota, iar spre sfârșitul secolului este men-
ționată cu numele de Pankota Mezovaroș. De
-a lungul vremii au existat mai multe opinii, 
cu privire la numele localității. Astfel, istori-
cul Șomogyi Gyula, în 1912, consideră că 
numele Pâncotei vine de la Ban—Kutia.                                                 
 Preotul romano—catolic din locali-
tatea Ineu, Dr. Șorban Kornel în lucrarea sa 
Istoria parohiei romano—catolice din Ineu 
este de părere că numele de Pâncota vine 
chiar de la așezarea sa geografică, derivând 
din cuvintele latinești Pan—cubitus care ar 
însemna cotu dealului,  acesta corespunzând 
așezării Pâncotei, în partea de nord—vestică 
a dealului Pelegul, “per” este prepoziție cir-
cumstanțială, “cubitus” înseamnă cot, dar ca 
unitate de măsură și nu cotul unui deal. O altă 
explicație a originii numelui, o dă Ioan Pă-
truț, în lucrarea sa Onomastica românească. 
El afirmă următoarele: în România sunt două 
localități care poartă acest nume: orașul Pân-
cota, din jud. Arad și un sat desființat înglo-
bat în com. Hărău, jud. Hunedoara. Fără a fi 
menționate de către Ioan Pătruț, a mai existat 
o localitate cu numele de Pâncota lângă Ora-
dea meționată din anul 1602. Și în Ungaria 
există și azi o localitate cu același nume, 
Pankota în județul Csongrad. O altă localitate 
cu numele de Pâncota exista în perioada me-
dievală și în Slovacia de azi.            
  Emil Petrovici, într-un studiu pu-
blicat în 1944, consideră că numele maghiar 
al localității, Pankata, poate să fie de proveni-
ență românească, mai târziu, însă, afirmă că 
Pâncota ar fi de origine maghiară, toponim pe 
care maghiarii l-au creat de la un nume pro-
priu, slav Pokota.  

DENUMIREA LOCALITĂȚII NOASTRE 
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 De-a lungul timpului, în docu-
mente este consemnat același nume al 
localității a fost ortografiat diferit: 
Pankotya, Pankota, Pankhota, Ponkata, 
Pankot, Pankuta, Bankota, Neo Pankota și 
Vetus Pankota. Într-un document din anul 
806 în limba latină, care conține rapoartele 
unei misiuni civile și militare, trimise de 
Carol cel Mare, în zona Munților Apuseni, 
misiune care a străbătut și zona dintre Mu-
reș și Crișul Alb, este consemnat numele a 
două localități prin care au trecut: Siry și 
Pancotya. Este probabil, cea mai veche 
consemnare a unei localități, nu numai din 
zona Aradului, dar și din întreaga Transil-
vanie. Deși nu există date despre un an 
exact al întemeierii localității, localitatea se 
numără printre atestările cele mai timpurii 
din întreaga Transilvanie, fiind menționată 
prima dată, la 1177 sub numele de villa 
Pankotha. Într-un document, la 1318 sem-
nat de regele Ungariei, este menționată sub 
denumirea de Pankatha. La 1363, apare cu 
numele Pankata, iar în 1396 Pancotha. La 
1475-1478 Oppidum Pankotha. În perioada 
otomană apare sub numele Pankot sau 
Pankuta, în limba latină Bancotum, în ger-
mană Bankot și Bankota, în maghiară 
Pankota. Toate aceste consemnări defor-
mate a numelui Pâncota sunt o oglindă a 
încercării de a atașa numele localității, prin 
mâna scribilor coloniști, limbilor cărora le 
aparțineau. De la finele sec. al XVIII-lea și 
până în mijlocul sec XIX, sunt folosite 
două denumiri: Neo Pankota și Vetus 
Pankota, pentru că erau două așezări deja: 
Pâncota Veche și Pâncota Nouă, care în 
timp se vor transforma într-o singură  așe-
zare, pe actuala vatră a Pâncotei. La înce-

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 

PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 
 După o perioadă de pregătire a trupului și a sufletului, în 
care am împletit postul cu rugăciunea și milostenia, ne apropiem de 
ținta la care dorim să ajungem: Hristos Cel Înviat. Fiecare om, după 
puterea și dorința sa, a căutat să se apropie de Dumnezeu și să devină 
un ucenic al lui Hristos, a cerut iertare și a iertat. Un adevărat ucenic  
L-a primit pe Hristos în cetatea inimii Sale, L-a ajutat să-Și poarte 
crucea și a pătimit împreună cu El, într-o comuniune tainică ce 
conduce la Înviere. 
 Praznicul Învierii Domnului este acel moment în care 
Dumnezeu dăruiește totul pentru mântuirea omului păcătos așteptând 
ca acesta să primească mesajul și să îi răspundă. Atunci când noi ne 
salutăm cu frumosul salut ”Hristos a Înviat” de fapt rostim cel mai 
mare adevăr al creștinismului, adevăr  pe care trebuie să îl trăim. 
Dumnezeu cu această ocazie ne oferă posibilitatea să ne reamintim 
planul pe care EL la înfăptuit pentru mântuirea noastră. 
 Învierea Domnului este fundamentul  credinței creștine 
făcându-ne sa înțelegem că nu  moartea are ultimul cuvânt ci 
ÎNVIEREA. 

“Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. 
 Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este 
zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.”  
                                                                        1 Corinteni 15.13, 14 
“Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea 
morţilor.”                                                       1 Corinteni 15:20, 21 
 Vă așteptăm să praznuim împreună  Învierea lui Hristos 
la Biserica Penticostală FILADELFIA strada Vasile Goldiș nr. 68 
după următorul program:26.04.2019 de la 9-12 / 19-21 răstignirea 
Domnului  
 28/29.04.2019 de la 9-12 / 17-19 
 
                          Vă dorim un praznic Binecuvântat 
                          Hristos a înviat!   

                                            Pastor A. Lascu                     
      Biserica Filadelfia Pâncota 

     



deschideți-vă sufletul în fața lui Dumnezeu și 
lăsați ca adierea primăverii să aducă schimbare 
în bine: iubire în loc de ură și nepăsare, altru-
ism în loc de egoism, apreciere în loc de in-
vidie, rugăciuni în loc de bârfe și o mână în-
tinsă pentru cei din jurul nostru. Din partea 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea vă dorim 
o primăvară frumoasă nu doar în jurul, ci mai 
ales în sufletele dumneavoastră! Iar dacă în 
suflet este primăvară, cei din jur vor simți lu-
crul acesta. 

Orodan Florin, pastor,                       

          Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea       
Pâncota/Măderat 

se mai putea rupe din aceste înlănţuiri profun-
de prin propriile Sale puteri şi lucrări. În 
această stare fiind, însuşi planul lui Dumne-
zeu cu privire la om şi la menirea lui în lume 
ar fi fost zădărnicit, ceea ce nu putea fi îngă-
duit sub nici o formă de Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu nu vrea nimicirea propriei Sale 
creaţii. De aceea, a trimis Dumnezeu pe Fiul 
Său Cel Unul -Născut pe pământ, ca să-l 
răscumpere pe om din robia păcatului, a dia-
volului şi a morţii în care se afla. Aşa fiind, 
prin Moartea şi Învierea Sa, Hristos Domnul 
biruie forţele răului, ale întunericului, ale 
diavolului şi ale morţii ce ţineau în captivitate 
întreg neamul omenesc. Biruinţa lui Hristos a 
însemnat revărsarea unei puteri dumnezeieşti 
asupra întregii existenţe ce-l avea în centrul ei 
pe om. Astfel, întunericul lipsei de orizont şi 
de sens al vieţii omului, care-i sleia puterea 
vieţii sale, a fost înlăturat de puterea luminii 
Învierii lui Hristos. 

 Prin Înviere, „toate s-au umplut de 
lumină”, nici un rest, nici o părticică din 
existenţă nerămânând în afara iradierii puterii 
de viaţă făcătoare a Învierii lui Hristos. Prin 
Înviere, nu doar puterea răului, a diavolului şi 
a iadului a fost înfrântă de Cel Atotputernic 
ieşit biruitor din mormânt, ci, mai mult ca 
orice, a fost biruită moartea, ca şi consecinţă 
directă a ruperii comuniunii omului cu Dum-
nezeu. Moartea a fost înghiţită de Înviere, 
pentru că puterea Învierii este puterea unei 
vieţi care e mai presus de stricăciune şi moar-
te. De acum, moartea nu ne mai stăpâneşte, 
căci  am fost mutaţi de la moarte la viaţă de 
Hristos Cel ce a biruit puterea morţii prin 
Moartea şi Învierea Sa.  

 Din aceste considerente, praznicul 
Paştilor este un praznic al biruinţei vieţii 
asupra morţii, al luminii asupra întunericului, 
al ne stricăciunii asupra stricăciunii, al lui 

Dumnezeu asupra diavolului şi a răului. De 
aceea, nu poate exista un temei mai puternic al 
vieţii creştine şi al luptei ucenicilor lui Hristos 
împotriva tuturor acestor stări negative decât 
biruinţa Învierii. De fapt, dintru început, în 
centrul credinţei şi al mărturisirii creştine s-a 
aflat Iisus Hristos – Biruitorul. În El şi prin El, 
toţi cei ce L-au urmat şi mărturisit au putut 
birui răul, întunericul păcatului şi chiar moar-
tea, pentru că doar Hristos avea antidotul la 
toate acestea. 

 Ei bine, Hristos Domnul vrea să ne 
împărtăşească acest antidot, prin participarea la 
viaţa Sa revărsată peste noi prin Sfintele Taine 
ale Bisericii, ca, astfel, să dobândim viaţa cea 
nouă, cea adevărată, cea preamărită, cea întru 
El. Aceasta este viaţa cea compatibilă cu calita-
tea noastră de creştini. Pentru a o dobândi, se 
cuvine să plinim – duhovniceşte vorbind - ace-
le lucrări pe care le-a plinit şi Hristos Domnul 
înainte de Învierea Sa: răstignirea, omorârea şi 
îngroparea. Precum ştim din Sfintele Evanghe-
lii, Mântuitorul a fost răstignit pe cruce, omo-
rât, apoi s-a lăsat îngropat, iar a treia zi a înviat. 
Asemenea Lui, şi noi trebuie să ne răstignim pe 
crucea lepădării de păcate, să murim păcatului, 
să îngropăm în mormântul pocăinţei omul cel 
vechi din noi, pentru ca apoi să lăsăm să se 
ridice, să învieze, omul cel nou din noi, zidit 
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

 Aşa făcând, nădăjduim că vom fi 
vrednici de dobândirea vieţii celei adevărate de 
fericire veşnică întru împărăţia lui Dumnezeu. 
Să învrednicească Hristos – Biruitorul păcatu-
lui, al diavolului şi al morţii de una ca aceasta 
pe toţi cei ce au prăznuit, prăznuiesc sau vor 
prăznui preasfântă Învierea Sa din morţi ! 
„Hristos a înviat!” 

   Preot Dr. Ardelean Flavius                             
Biserica Ortodoxă Pâncota      

SFINTELE PAȘTI  - SĂRBĂTOAREA BIRUINȚEI VIEȚII ASUPRA MORȚII 
 Teologic vorbind, evenimentul 
măreț al învierii din morți a lui Hristos Dom-
nul se înscrie într-un ciclu de evenimente 
mântuitoare pentru omenire, ciclu ce începe 
cu Întruparea Fiului lui Dumnezeu, continuă 
cu întreaga Sa viață de ascultare față de 
Dumnezeu Tatăl, cu suferinței, Patimile, 
Moartea pe cruce îndurate ca Om pentru noi, 
oamenii, și culminează cu Învierea Sa din 
morți, care est un act de biruință asupra păca-
tului, a diavolului și a morții. Ca atare, în 
fiecare an de sărbătoarea Învierii Domnului 
sau a Sfintelor Paşti creştinătatea întreagă se 
simte copleşită de bogăţia darurilor dumne-
zeieşti (lumină, bucurie, pace, iertare, viaţă 
veşnică) pe care Iisus Hristos – Biruitorul 
morţii le revarsă cu îmbelşugare asupra tutu-
ror celor care se apropie de El cu credinţă, 
nădejde şi iubire. Profund recunoscătoare, 
Biserica Ortodoxă – luminată fiind de razele 
Învierii lui Hristos - îi cântă lui Iisus Cel 
înviat, cu un gând, cu o gură şi o inimă, fru-
moasă cântare de biruinţă. Bunăoară, cu 
entuziasm exclamă  Biserica noastră în noap-
tea Învierii, cântând: „Ziua Învierii, popoare, 
să ne luminăm! Paştile Domnului, Paştile! 
Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la 
cer, Hristos—Dumnezeu ne-a trecut pe noi, 
cei ce-I cântăm cântare de biruin-
ţă!”Cântarea de biruinţă este un răspuns al 
Bisericii drept măritoare dat Celui care ne-a 
făcut dovada iubirii Lui nemărginite faţă de 
noi, luând chipul nostru omenesc şi dăruindu
-se desăvârşit Tatălui Ceresc pentru noi, până 
la ascultarea deplină faţă de El arătată prin 
moartea pe cruce. Prin toate cele săvârşite de
-a lungul activităţii Sale pământeşti, Hristos 
Domnul a adus pentru oameni biruinţă depli-
nă asupra tot ceea ce prejudicia existenţa, 
viaţa şi menirea omului pe pământ şi în cer. 
Ajuns prin propria Sa voinţă liberă sub stăpâ-
nirea răului, a diavolului şi a morţii, omul nu 
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 A venit din nou primăvara. Fără ca noi 
să putem înțelege pe deplin cum se întâmplă 
lucrul acesta, natura din jurul nostru reînvie. Ne-
am obișnuit cu acesată realitate, an după an. Însă 
v-ați gândit vreodată că ceea ce se întâmplă este 
un mesaj clar din partea lui Dumnezeu, pentru 
toți aceia care vor să-l priceapă? Un text din 
Scriptură spune așa: „De asemenea, şi firea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu.‟ Romani 8:19. Este uimitor 
cum din ceea ce părea mort Dumnezeu poate să 
readucă viața și din ceea ce era uscat să facă 
rod! Prin natură Dumnezeu ne vorbește clar 
despre renaștere, despre înnoire. Iar dacă lucrul 
acesta este posibil la pomul din grădină, de ce n-
ar fi posibil și în sufletele noastre? Așa că, 

MESAJLUL LUI DUMNEZEU DIN NATURĂ 

         Programul Sfintelor Liturghii 

BISERICA ROMANO –CATOLICĂ  
PÂNCOTA 

ÎNVIEREA DOMNULUI                      
Sâmbătă, 20 aprilie, ora 22.00 

  ZIUA DE PAȘTI                                  
Duminică, 21 aprilie, ora10,30 

   Boldog Husve  Unnepeket!                                   
 Frohe Ostern! 

                               Preot Ciuraru Ioan 

     PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA VĂ DOREȘTE   

                          SĂRBĂTORI FERICITE!     

                               HRISTOS A ÎNVIAT! 



 În anul 2016 s-a înființat Clubul 
Sportiv Podgoria Pâncota, care a pornit din 
Liga a VI-a, promovând în fiecare an, iar în 
momentul de față se află în Liga a IV-a. 
Încercăm să ne menținem în clasament în 
primele 8 echipe din campionatul județean.                              
 Primăria orașului susține întreaga 
activitate sportivă a localității, și din 
aceste motive încercăm să creștem 
copiii noștri din  localitate, ca peste 
câțiva ani să joace fotbal la echipa de 
seniori.  
 Clubul sportiv are în com-
ponența sa 3 echipe de fotbal: seniori, 
juniori A, juniori D. La echipa de 
seniori îi avem ca antrenori principali 
pe domnul profesor Ardelean Claudiu  
și pe domnul Bulzan Ovidiu ca antre-
nor secund. La echipa de juniori A, îl avem 
ca antrenor pe domnul Erdei Viorel, fost 
component al echipei UTA, iar la juniori D,  
îl avem ca antrenor pe domnul Dragalina 
Ovidiu. Președintele Clubului este domnul 
Dragalina Sergiu, care duce mai departe 
tradiția de conducător al clubului sportiv, iar 
vicepreședintele clubului sportiv este dom-
nul Margithazi Zsolti, director sportiv 

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA                                                                        PAGINA 4 

 

PufuleteNițu.                                                                
 Echipa de seniori are în compo-
nență următorii jucători: Blaguescu Marius, 
Marinca Răzvan, Betea Teodor, Florea Da-
vid, Șandru Flavius, Lazăr Silviu, Dragalina 
Sergiu, Bogdan Daniel, Pădurean Gabriel, 
Bulzan Ovidiu, Ardelean Claudiu, Covaci 

Casian, Covaci Denis, Mărgăian Natanael, 
Cioară Alex, Balaș Adrian, Bumb Nicolae, 
Purda Silviu, Bonchiș Alin, Nicola Petre, 
Perța Florin. 
 Echipa de Juniori A are în compo-
nență următorii jucători:Filimon Beniamin, 
Filimon Timotei, Brad Nicholas, Jurj Narcis, 
Suciu Cristian, Rădac Andrei, Covaci Sergiu, 
Moldovan Dumitru, Paven Cosmin, Kiss 

Andreias, Burghel Denis, Țuțca Fabian, Pașca 
Adelin, Martin Raul, Ispas Alexandru, Bogdan 
Fabian, Joldes Nicolae, Neag Valentin, 
Hădean Ioan, Fericel Narcis, Boacă Raul, Bur-
cușel Richard, Cățănaș Alex, Samoilă Andre, 
Samoilă Valentin . 
 Echipa de Juniori D are în compo-

nență următorii jucători:Steleac Mihăiță, 
Dan Claudiu, Pașca Alexandru, 
Delamarian Alex, Neamț Ștefănuț, Neamț 
Răzvan, Mihoi Luca, Horvath Patrick, 
Cotori Fabian, Preda Andi, Niste Rafael, 
Oprean Gheorghe, Voinea Mario, Lăcătuș 
Vlad, Joldeș Andrei, Bejera Mihai, Joldeș 
Emanuel, Gelan Jason, Weisz Dennis, 
Mătasă Luca, Buftea Daniel, Ignatiuc 
Andrei, Retegan Alexandru, Perța 
Dominick, Perța Patrick, Gligan Andrei, 

Mihuț Andrei..                                                               

Cu respect, 

Viceprimar  Boiciuc Ion 

     Clubul Sportiv Podgoria Pâncota vă      
dorește Sărbători Fericite! 

 

la Pâncota a fost format Ansamblul folcloric 
“Podgoria Pâncota”, care a împlinit în martie 
un an de existență.  Ansamblul este format din 
11 perechi de tineri (între14-18 ani) și 20 de 
perechi de copii (între 6-14 ani), coordonați de 
profesorul Ioan Dărău din Sântana. 

   Talentul acestor copii s-a observat 
după primele repetiții de dansuri,  ce se desfă-
șoară în fiecare zi de joi în sala de festivități a 
Primăriei, astfel ei reușind să participe la eve-
nimentele organizate în orașul nostru pe par-
cursul anului  și anume: Zilele orașului, Hra-
mul Bisericii Ortodoxe din Pâncota și din Mă-
derat, Sărbătoarea vinului la Pâncota, Celebra-
rea Marii Uniri, Sărbătoarea Crăciunului. În 
februarie anul acesta ansamblul a participat în 
cadrul emisiunii La poarta cântecului, în 
transmisie directă, pe canalul de televiziune 
Hora TV, moment deosebit atât pentru dansa-
torii ansamblului cât și pentru părinții acestora. 
De asemenea, vă invităm să urmăriți  Ansam-

CLUBUL SPORTIV PODGORIA PÂNCOTA 

Identitatea noastră ca popor o 
menținem doar păstrând tradițiile populare, 
portul specific fiecărei zone, cântecul și 
dansul popular. 

 Dansul popular exprimă specifi-
cul, obiceiurile și tradițiile fiecărei regiuni. 
Orice eveniment important din viața români-
lor, precum  botezul, nunta, trecerea dintre 
ani, este marcat prin dansul popular, prin 
care ne exprimăm bucuria vieții.  

 Astfel din dorința de a păstra și de 
a transmite dansul popular noilor generații, 

DANSURI POPULARE LA PÂNCOTA 
blul folcloric “Podgoria Pâncota”, în progra-
mul dedicat  Sfintelor Sărbători de  Paști, în  
prima și a doua zi, pe TV Arad.  

 Pe această cale dorim să mulțumim 
conducerii orașului pentru sprijinul acordat, 
domnului profesor pentru modul în care le 
insuflă dragostea pentru dansul popular, părin-
ților pentru susținere și nu în ultimul rând copi-
ilor și tinerilor care fac parte din acest ansam-
blu, care prin dansurile învățate și prezentate în 
cadrul activităților culturale asigură perenitatea 
valorilor populare românești. 

   

 

 

 

 

                                  
                                                  AFTENE CLAUDIA                

Cânepar (limba română Cănepar (Carduelis canna-
bina), limba maghiară  Kenderike, limba germană 
Hanflig. Are o lungime de 13 cm. Se cuibărește 
frecvent în orașul nostru și în regiuni deschise cu 
mărăciuni și tufișuri, în parcuri și grădini. Adesea 
întâlniți în perechi. Toamna se strâng în stoluri mari 
pe câmpii și miriști, etc, adesea împreună cu florinți. 
Masculul ușor de identificat prin capul cafeniu, în 
fruntea și pieptul de un roșu ca zmeura, spate maro, 
cu alb pe margini la remigelor lor primare și pe rec-
trici. Cioc gri. Toamna, roșul este mai atenuat. 
Femela și puiul nu au roșu, au piept striat, un colorit 
mai puțin omogen putând fi astfel confundați cu 
inertia cu cioc galben. Se deosebesc de acesta prin 

ciocul gri, lipsa dungilor albicioase de pe aripi, 
spatele și pieptul cu dungi mai șterse, gâtul alb  - 
cenușiu ( cu dungi fine pe centru), iar un galben – 
crem (fără dungi). În plus coloritul diferit al obraj-
ilor. Este volubil și are multe strigăte. În zbor, un 
„tit” sau „tit- it”, destul de nazal, deseori repetat, 
combinat uneori cu scurte triluri sau fluierături 
subțiri și încete, de exemplu „gheighec” și „ tsit – 
it”. Are un cântec ciripitor plăcut, foarte variat. 
Cântă din vârful unui arbore, tufiș, etc.. Migrator 
parțial.                                   
                                          Pettenkoffer Pavel  

 Pictură în acuarelă realizată de Pe renkoffer P. 



Motto: 
          „Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio 
întrebare” (Nichita Stănescu) 
 Efectul muzicii asupra psihicului uman, influenţa sa 
asupra comportamentului omenesc au fost demonstrate şi susţinute 
prin numeroase studi. Ba, mai mult, oamenii de ştiinţă au mers mai 
departe, acordând atenţie modului în care muzica influenţează 
creşterea şi înflorirea 
plantelor. Productivitatea 
animalelor a fost măsurată 
şi comparată în funcţie de 
tipul de muzică ce răsună 
în fermele zootehnice. S-a 
relevat faptul că apa cris-
talizează în diferite forme, 
în funcţie de acordurile 
aplicate. Au fost dezvol-
tate terapii prin muzică 
ale unor afecţiuni fizice 
sau psihice. 
 Concluzia generală este că muzica aduce numeroase bene-
ficii, în orice domeniu. 
 Dar ce este muzica? 
 Este „ştiinţa sunetelor considerate sub raportul melodiei, 
al ritmului şi al armoniei” (dexonline). 
 Este „arta de a exprima sentimente 
şi idei cu ajutorul sunetelor combinate într-o 
manieră specifică” (dexonline) 
 „Muzica este o artă. Ea se ocupă cu 
studiul sunetelor muzicale. Sunet muzical este 
orice sunet care place urechii, spre deosebire 
de zgomot, care nu place şi de care nu se ocu-
pă arta muzicală.” (Nicolae Lungu- 
„Gramatica muzicii bisericeşti „psaltice” – 
Studiu comparativ cu notaţia liniară”) 
 „Muzica este o armonie agreabilă în 
onoarea lui Dumnezeu şi desfătarea permisă a 
sufletului” (Johann Sebastian Bach) 
 Se pot scrie multe definiţii ale muzicii, savante ori po-
etice. Dar muzica nu este un concept rigid, pur raţional. Ea ţine de 
latura spirituală a fiecăruia, acţionează asupra corzilor sufleteşti, 
fiind percepută de fiecare om în alt fel. Dincolo de ureche, receptor 
al sunetelor, percepţia muzicii se referă la vibraţia interioară, la 
freamătul sufletesc, la emoţiile şi sentimentele pe care le poate trezi, 
exprima, limpezi sau alina. 
 Dar „Sunetul muzicii”? 
 Este numele unui grup vocal de fete care au răspuns 
chemării muzicii, întâlnindu-se săptămânal la repetiţiile găzduite de 
oficiul parohial ortodox Pîncota. Cu efort şi perseverenţă, fetele, 
eleve în clasele a IV-a – a XI-a, şi-au însuşit un repertoriu alcătuit 
din cântece patriotice, religioase, colinde sau prelucrări după 
cântece populare, interpretate pe două voci egale. Fetele au inter-
pretat, cu mari emoţii cântecele învăţate în cadrul unor evenimente 
desfăşurate în oraşul nostru: „Pe-al nostru steag e scris:Unire! – 
eveniment dedicat centenarului Marii Uniri, desfăşurat la Biserica 
Ortodoxă Pîncota, în 25.11.2018, spectacolul de Crăciun organizat 
de către Primăria oraşului Pîncota, concertul de colinde la Biserica 
Ortodoxă Pîncota, din 25.12.2018. 
 Pentru fiecare cântec prezentat în public, timp de câteva 
minute, e nevoie de ore de repetiţii care solicită atenţia şi implicarea 
fiecăreia. Grupul vocal funcţionează ca un întreg armonios, iar 
pentru asta este nevoie ca fiecare să fie atentă nu numai la propria 
interpretare, ci şi cum se încadrează în ansamblu. Vocile trebuie să 
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se armonizeze perfect, iar asta cultivă relaţionarea pozitivă şi 
colaborarea eficientă între fetele din grup, în vederea îndeplinirii unui 
scop comun. Este un bun prilej de e exersa abilităţile de socializare 
empatică, acordând respect celui de alături, dar şi de a dezvolta încre-
derea în sine prin conştientizarea propriei importanţe la bunul mers al 
grupului. 

Ce părere au fetele despre această activitate? 
Ingrid: „Am ales să vin la cor din curiozitate, m-am gândit 

că, dacă îmi place, îmi va dezvolta atât calităţile vocale, cât şi 
relaţiile sociale. Corul nostru este format, în mare parte, din adoles-
cente, iar la vârsta noastră, căutăm să ne înţelegem bine cu cât mai 
multe persoane, să ne întemeiem prietenii. Sunt de părere că 
promovarea acestei activităţi ar trebui să se realizeze şi în şcolile din 
Pîncota şi Măderat”. 

Amalia: „Muzica este o armonie, cântecl atrage copiii şi îi 
ajută să se relaxeze, trezint sentimente plăcute şi trăiri deosebite. 
Pentru mine, corul e locul unde măregăsesc, unde mă relaxez, unde 
am posibilitatea să colaborez cu oameni superbi.” 

Cristina: „Am decis să vin la această activitate deoarece prin 
melodiile cântate putem transmite lucruri minunate. Beneficiul este o 
activitate în oraşul nostru, întâlnirea unor oameni pentru a răspîndi 
fericire şi bucurie. Ar putea fi promovat prin participarea la diferite 
evenimente”. 

Andrea: „Eu am vrut să vin la cor pentru că mi se pare o 
activitate foarte frumoasă, care ne va ajuta să lucrăm mult mai bine 

în echipă. Corul ar trebui să ia parte la festivi-
tăţi, unde să fie implicate şi alte coruri”. 
Daria: „Am ales să particip la acest cor pentru 
că: am vrut să încerc ceva nou şi mi s-a părut 
interesant, e o activitate frumoasă, pot învăţa 
cântece pe care nu le ştiam, pot să învăţ să cânt 
după note şi chiar simplul fapt că este o activi-
tate de grup a fost un motiv pentru care am ales 
să particip. Sunt foarte fericită că s-a ânfiinţat 
acest cor şi sper să devină mult mai cunoscut, 
atât în zona noastră, cât şi în alte părţi ale 
ţării.” 
E o idee bună. Astfel încât, sâmbătă, 30 martie 

2019, „Sunetul muzicii” a participat, alături de alte coruri din judeţul 
Arad, la „Ora Pământului”, o acţiune organizată de către Corul 
Naţional de Cameră „Madrigal”, prin programul Cantus Mundi. În 
acest fel, peste 12000 de copii din 81 de localități s-au reunit sub 
sloganul internațional “Conectează-te cu natura! Acum este momen-
tul să acționăm!” La ora 20.30, în fața Palatului Administrativ din 

Arad, luminile s-au tins, 
iar copiii din corurile 
participante au cântat 
împreună, timp de o oră. 
A fost prima ieșire pentru 
Pâncota a fetelor din 
grup, dar au făcut față cu 
brio, și-au unit vocile și 
energia cu alți tineri pasi-
onați de muzică și cântec 
coral. Acum fetele se 
pregătesc cu mai multă 

încredere pentru evenimentele următoare la care vor participa, spe-
rând că muzica lor va bucura urechile și sufletele locuitorilor din 
orașul nostru și nu numai.  

                                                            Prof. Cismaş Florina 
 

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 
 

DESPRE MUZICĂ ȘI “ SUNETUL MUZICII” 



Primăria orașului Pâncota vă aduce la cunoștință că  
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, va colecta deșeu-
rile menajere după următorul program:  
Deșeuri reziduale (pubele negre) în fiecare zi de luni și 
marți   
O dată la două săptămâni, în zi de miercuri va colecta 
deșeurile reciclabile (pubele galbene) 

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 
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CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 

     

  

 

Numere utile! 
          Primărie 
        0257466301    

             Poliție 
         0257466314 

            Pompieri 
         0257466357 

 
 

         

       Informația de Pâncota pune 
la dispoziția cetățenilor, persoa-
ne fizice, posibilitatea de a publi-
ca anunțuri gratuite de mica 
publicitate (vânzarea/cumpărarea 
unui bun). Pentru a publica un 
anunț vă rugăm să sunați la nr de 
tel: 0257466301(248).  

În conformitate cu Ordinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 21866/24.07.2017, în baza OMAI 
1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, pre alarmare 
și alarmare în situații de protecție civilă 

     ÎN FIECARE PRIMĂ ZI DE MIERCURI DIN LUNĂ 
se execută exerciții de alarmare în situații de urgență 

   ALARMĂ LA DEZASTRE 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde între ele. Pentru 
sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauza de 5 secunde 

între ele. 
 PREALARMĂ AERIANĂ 3 SUNETE A 32 SECUNDE FIECARE, CU PAUZA DE 12 SECUNDE ÎNTRE ELE. ENTRU SIRENE-
LE CU AER COMPRIMAT SEMNALUL SE COMPUNE DIN 3 SUNETE A 16 SECUNDE FIECARE, CU PAUZA DE 6 SECUNDE 
ÎNTRE ELE. 
 ALARMĂ AERIANĂ 15 SUNETE A 4 SECUNDE FIECARE, CU PAUZA DE 4 SECUNDE ÎNTRE ELE. 
PENTRU SIRENELE CU AER COMPRIMAT SEMNALUL SE COMPUNE DIN 15 SUNETE A 2 SECUNDE FIECARE, CU PAUZA 
DE 2 SECUNDE ÎNTRE ELE. ÎNCETAREA ALARMEI UN SUNET CONTINUU, DE ACEEAŞI INTENSITATE, CU DURATA 
DE 2 MINUTE. PENTRU SIRENELE CU AER COMPRIMAT SEMNALUL SE COMPUNE DINTR-UN SUNET CONTINUU, DE 
ACEEAŞI INTENSITATE, CU DURATA DE 1 MINUT. 

                            Invitație! 

Miercuri, 17.04.2019, ora 16.00 la Primă-
ria orașului Pâncota are loc o întâlnire pe 
tema:  Pescuit sportiv. 

 Obiectivul principal îl reprezintă 
constituirea unei asociații la nivelul orașu-
lui nostru, de pescuit sportiv. Așteptăm 
prezența tuturor persoanelor pasionați de 
acest sport.    

Spațiu 
publicitar 

     

                            
           Sâmbătă, 20.04.2019, Primă-
ria orașului Pâncota organizează un 
Turneu de tenis pentru pasionații 
tenisului de câmp. Turneul va avea 
loc în satul Măderat, pe terenul mul-
tifuncțional. 

Pentru înscrieri, persoana de contact:  
Purda Silviu, tel:0741526255. 

           Invitație! 

 Miercuri, 17.04.2019, ora 16.00, 
la Primăria orașului Pâncota are loc o 
întâlnire pe tema: Pescuitul sportiv.                 
 Obiectivul principal al întâlnirii 
îl reprezintă constituirea unei asociații la 
nivelul orașului nostru de pescuit sportiv.    
Așteptăm prezența tuturor persoanelor, 
pasionați de acest sport. 

ANUNȚ 


