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 Piața din Pâncota este într-o 
continuă modernizare. După terminarea 
proiectului de amenajare copertină, re-
facere pardosea și schimbarea meselor 
și alte lucrări de întreținere în piața 
agroalimentară, a venit rândul gherete-
lor zidite și a meselor de metal. Suntem 
în curs de încheiere a lucrărilor de re-
condiționare a gheretelor zidite  prin 
schimbare acoperiș, zugrăveli exterioa-
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re și alte îmbunătățiri și totodată refa-
cem copertina meselor de metal și rea-
menajăm pardoseala în această zonă 
prin asfaltare. Tot la capitolul piață, s-
au introdus peste 250 tone de piatră, 
amenajându-se platoul de cereale și pia-
ța de produse second-hand. 
                    Cu prietenie, 
                        Primar 
          Ec. Dan—Ștefan Pocrișer 
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„ISTORIA UNUI ISTORIC  –  PROF.UNIV. DR. IOAN BOLOVAN” 
 Dacă cineva caută informaţii 
despre Ioan Bolovan pe internet – 
mijlocul de informare cel mai comod 
- Wikipedia este prima trimitere. 
Acolo este precizat locul naşterii sale: 
Pâncota, jud. Arad. Nu poţi fi pânco-
tan şi să nu te simţi mândru că un 
nume atât de important în panoplia 
istoricilor români poartă cu el numele 
oraşului nostru. 
Cea mai scurtă prezentare a d-lui 
Ioan Bolovan spune că este profesor 
universitar şi prorector al Universi-
tăţii Babeş-Bolyai Cluj –Napoca, 
membru corespondent al Academiei 

Române, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” din 
Cluj-Napoca și președintele International Commission for His-
torical Demography cu sediul la Geneva. În spatele acestor 
titluri stau, însă, ani mulţi de studiu, cercetare, experienţă di-
dactică în domeniul preuniversitar şi universitar, articole şi cărţi 
publicate. Toate acestea au fost împlinite cu o desăvârşită 
rigurozitate ştiinţifică, printr-o disciplină autoimpusă, din 
dragoste nemăsurată pentru învăţătură şi pentru istorie. 

Activitatea d-lui Bolovan este atât de amplă, încât s-ar 
umple pagini întregi doar cu înşiruirea titlurilor lucrărilor scrise, 
conferinţelor şi simpozioanelor la care a participat. 
 D-le profesor, am să vă rog ca, în ciuda modestiei dv., 
să vă prezentaţi, punctând lucrurile cele mai relevante ale 
vieţii şi activităţii dv. 

Răspuns: Cred că oricine vrea să afle câteva lucruri despre  
mine o poate face facil, datorită multiplelor posibilități pe care 
internetul le oferă azi (nu doar Wikipedia ci și alte surse din me-
diul on line). De aceea prefer să mă prezint altfel decât o fac 
aceste surse electronice. Îmi place să o spun, ori de câte ori am 
ocazia, că sunt un țăran, desigur unul care poate a avut șansa să 
facă mai multă școală decât alții. De altfel, una dintre cărțile 
mele despre populația Transilvaniei, publicată în anul 2000, am 
dedicat-o „bunicilor mei, țărani din Câmpia Aradului”. Dacă 
străbunicii, bunicii și părinții mei au fost țărani, cum pot să mă 
prezint eu altfel decât un țăran? E adevărat că sunt unul care 
locuiește de multe decenii la oraș și care nu își mai câștigă ex-
istența prin munca pământului. Dar poți rămâne țăran și dacă 
locuiești în mediul urban și ai profesii care nu mai au nimic de-a 
face cu activitățile milenare legate de cultivarea pământului și 
creșterea animalelor, prin atitudinea față de tot ceea ce este mai 
sfânt pe acest pământ. Ca țăran, am învățat să fiu credincios, să 
prețuiesc munca și alte valori tradiționale, precum și să-i respect 
pe cei care muncesc, care au o credință (indiferent cum se nu-
mește aceasta), pe cei care sunt generoși, voluntari, înțelepți și 
patrioți. 
 Ştiu că aţi făcut primii ani de şcoală în Pîncota. Ce ne 
puteţi spune despre perioada aceea? Cum era viaţa unui elev 
din acel timp şi în ce fel şcoala din Pîncota şi-a pus amprenta 
pe formarea dv. viitoare? 

Răspuns: Așa este, primii 8 ani de școală i-am făcut în satul 
natal (o fi fost Pîncota oraș din anul 1968, din punct de vedere 
administrativ-teritorial, dar tot ca la sat simt că am trăit, o bună 
parte a copilăriei și adolescenței mele). Firește că atunci când 
îmi amintesc de copilărie, inclusiv de școală, nu pot să nu o fac 
decât în cheia lui Ion Creangă. Cum altfel? Și cred că nu sunt 
singurul care se raportează la trecut în această manieră. Cel care 

m-a învățat să scriu și să citesc a fost dascălul Alexandru 
Cătuț, un învățător care și-a încheiat cariera didactică cu 
generația mea, pensionându-se în anul 1973. Am avut ocazia 
să-l cunosc, zi de zi, câte 9 luni pe an, în ipostaza unui cadru 
didactic exigent, puțin distant față de noi elevii lui, dar altfel 
foarte cald dincolo de sala de clasă. Am descoperit această 
latură în cele câteva drumeții care, probabil, făceau parte 
obligatoriu am zice astăzi din fișa postului. Fie că ne ducea 
primăvara să culegem ghiocei la ruinele cetății medievale de 
la marginea satului, fie că mergeam la „păduricea” mai 
îndepărtată, știa să se apropie de noi, să glumească și să ne 
facă să îl privim ca pe un fel de bunic natural. La fel l-am 
întâlnit în câțiva ani de Bobotează, când mergeam cu 
părintele la sfințit casele și de fiecare dată ne primea cu 
căldură pe cei doi copii ce-l asistam pe părinte, iar cu mine, 
care-i eram după 1973 fost elev, s-a purtat într-un mod cu 
totul deosebit. Cred că el a descoperit în mine aplecarea spre 
istorie, oferindu-mi ca premiu (premiul III în toți cei patru 
ani) la sfârșit de an, cărți adecvate: Dumitru Almaș, Legende 
istorice; Alexandru Mitru, Săgeata căpitanului Ion; Victor 
Hugo, Gavroche. Au fost cărțile cu care mi-am început bib-
lioteca personală. În gimnaziu am avut doi profesori de isto-
rie (Hanelore Gornic și Popii Teodor) care mi-au insuflat 
dragostea față de istorie în general, față de trecutul neamului 
în special. Am participat datorită lor la concursurile de isto-
rie organizate în școală, am citit foarte multe cărți de istorie 
(romane istorice dar și lucrări cu caracter științific de popu-
larizare) și m-au îndrumat să particip la multe excursii or-
ganizate de școală prin toată țara, mai cu seamă în vacanțele 
de primăvară. Amintiri deosebite și profunde pentru deveni-
rea mea. Așa am cunoscut-o pe Veturia Goga la Ciucea, am 
văzut minunea de la Voroneț și celelalte mănăstiri buco-
vinene și nu numai, să mă fotografiez pe meterezele unde 
străjuiau pe vremuri oștenii lui Ștefan sau ai lui Vlad Țepeș 
etc. Le port o amintire frumoasă dirigintei mele Martics 
Melinda, familiei Marin, lui Pavel Peia, Melaniei Fusaru, 
Miei Bărbătei ș.a. cărora nu le mai păstrez cu acuratețe pre-
numele și numele...Ne bucuram în vacanțele de iarnă de 
zăpada care întodeauna venea și ne permitea să mergem la 
derdelușul/dealul unde se ținea sâmbăta cel mai mare târg de 
animale din această parte de țară, ne deranjau săptămânile de 
primăvară când trebuia să urcăm în duzi („frăgari”) să 
adunăm frunze pentru viermii de mătase care ne mai stricau 
și începutul de vacanță pe când se recoltau gogoșile. Mer-
geam cu destulă temere prin iunie la „mâncat” de cireșe în 
livada CAP-ului pentru a nu ne prinde „ciosul”. Așteptam cu 
înfrigurare și speranță mai ales în clasele de gimnaziu mai 
mari, să înceapă campionatul de fotbal pe școală pentru a 
visa și apoi încerca să câștigăm locul I ca să fim răsplătiți cu 
o diplomă și cu o cupă de lemn, dar mai ales pentru a culege 
aprecierile colegelor de clasă.  
 Istoria este un domeniu vast, care înseamnă conexi-
uni între numeroase direcţii de studiu. Care este domeniul 
în care v-aţi specializat şi ce v-a făcut să îl alegeţi? 
 Răspuns: M-am specializat în domeniul istoriei mo-
derne dar nu știu foarte exact cum am ajuns aici. Am totuși 
câteva repere care pot explica cumva această orientare. În 
toamna anului 1978, când se sărbătoreau 60 de ani de la 
Marea Unire, profesorul de istorie de la Liceul Pedagogic 
din Arad, domnul Mircea Popa, mi-a spus să scriu un articol 
despre Unirea de la Alba Iulia pentru revista Tribuna ele-
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vilor, revista liceului nostru. Și astfel am ajuns să public primul 
meu material, unul de istorie modernă. Desigur, a fost o com-
pilație din cărțile puse la dispoziție de domnul profesor Popa. 
Apoi în prima lună de școală ca student în anul I la Facultatea 
de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai (în oc-
tombrie 1982), am mers la regretatul profesor universitar Nico-
lae Bocșan (fost decan, prorector și rector al celei mai mari 
universități din țară) spunându-i că eu sunt din zona Aradului și 
îl rog să îmi indice un subiect de cercetare pentru teza de li-
cență pe istorie modernă. Din noiembrie 1982, lecturile mele, 
exceptându-le pe cele obligatorii pentru seminarii, s-au focusat 
preponderent pe epoca modernă. În domeniul istoriei moderne 
am abordat mai multe teme în ultimele decenii: istoria in-
stituțiilor culturale românești din Transilvania, demografie 
istorică (istoria populației în secolele XIX-XX, istoria fami-
liei), Revoluția de la 1848, Primul Război Mondial, istoria reg-
imentelor de graniță din Imperiul Habsburgic etc. 
 Care este mecanismul care stă în spatele muncii 
imense de cercetare pe care o faceţi? Ce anume vă motivează, 
unde găsiţi energia necesară? 
 Răspuns: Istoria înseamnă viața trăită de înaintașii 
noștri, părinți, bunici, străbunici ș.a.m.d. Recuperarea vieții 
celor din trecut o văd foarte importantă pentru a-i cunoaște pe 
acei oameni care unii mi-au fost rude, alții modele umane, iar 
ceea ce mă motivează în activitatea de cercetare este dragostea 
de viață. Iubesc viața și-i mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a 
învrednicit până acum cu o viață minunată, din care nu au lipsit 
victoriile și satisfacțiile de toate felurile, dar au fost prezente și 
eșecurile, greutățile și răutățile celor din jur. Am avut tăria să 
merg mai departe fiindcă alături de un semen sau/și semn care 
încercau să mă împiedice să realizez ceva, imediat  se aflau cel 
puțin doi oameni care m-au înțeles și sprijinit. Prin urmare, 
pasiunea pentru studierea istoriei, a vieții celor dinaintea mea, 
este în fond reconstituirea ascensiunilor și decăderilor celor 
care mi-au marcat într-un fel sau altul viața mea și a contempo-
ranilor mei. 
 De ce este importantă cunoaşterea sau studierea isto-
riei poporului nostru (şi nu numai)? Dar cunoaşterea istoriei 
locale? 

Răspuns: Studierea istoriei naționale și a celei locale 
este semnificativă din punctul de vedere al integrării individu-
lui, prin familie, prin comunitatea unde s-a născut și a crescut 
în devenirea  istoriei regionale și universale. Fără a cunoaște 
istoria, literatura, folclorul, geografia etc. un individ este 
aidoma celui care este lipsit de vedere și este ghidat de alții. 
Adeseori lucrările de sinteză istorică din România suferă de 
lipsa de perspectivă de la nivelul unor unități administrativ-

teritoriale mai mici, ceea ce conduce uneori la enunțarea unor 
aprecieri cu caracter de generalitate ce estompează diversitatea 
specificului local și văduvește istoricul și publicul interesat de 
imaginea cea mai potrivită asupra trecutului. De aceea, istoricii 
trebuie să reconstituie principalele evenimente petrecute din 
preistorie și anticihitate până în epoca contemporană la nivelul 
fiecărui sat, al comunei și al județului. Rând pe rând, în cuprin-
sul unor asemenea monografii bine închegate și echilibrate ca 
interpretare, se pot derula principalele procese istorice în-
cepând cu autohtona civilizație dacică, apoi cu romanizarea 
acestui spațiu și formarea poporului român, cucerirea Transil-
vaniei de către coroana maghiară cu efectele acesteia asupra 
românilor, perioada feudalismului dezvoltat și integrarea 
Transilvaniei în monarhia dunăreană a Habsburgilor, con-
tinuând cu Revoluția de la 1848-1849, cu dezvoltarea in-
stituțiilor culturale și naționale din deceniile premergătoare 
Unirii, pregătirea și înfăptuirea mărețului act de la 1 Decem-
brie 1918 de la Alba Iulia dar și evoluțiile din secolul XX și 
din primele două decenii ale secolului în curs. În cuprinsul 
unor atari lucrări se pot regăsi multe nume de oameni, până 
mai ieri unii fiind „iluștri anonimi”, participanți tăcuți de cele 
mai multe ori la marile evenimente istorice ale națiunii 
române, cunoscuți doar de familiile lor și eventual de o parte 
dintre consăteni, însă prin seria monografiilor locale aceștia 
intră în „marea istorie” provincială, națională și europeană. 
Trebuie spus că la nivelul județului Arad am constatat o foarte 
serioasă campanie de elaborare a monografiilor locale, acțiune 
coordonată de domnul dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii 
Județene „A.D. Xenopol” 
  Sunteţi unul dintre pâncotanii cu care ne mândrim 
şi pe care l-am dori mai des în mijlocul nostru. Vă rog să 
adresaţi câteva cuvinte pâncotanilor. 
 Răspuns: În primul rând vreau să le transmit tuturor 
pâncotanilor de astăzi că-i prețuiesc foarte mult, după cum îi 
respect și le aduc un pios omagiu celor plecați dintre noi. Să ne 
străduim cu toții indiferent unde suntem pe coordonate geo-
grafice sau socio-profesionale, să fim mai responsabili, mai 
fermi în activitățile noastre, și mult mai solidari. Să ne privim 
unii pe alții cu seninătate și optimism, cu respect și poate vom 
putea spune la sfârșitul parcursului nostru prin această lume că 
noi, cei de astăzi, nu i-am dezamăgit pe cei care ne-au lăsat 
moștenire o comunitate frumoasă și bogată. 

Vă mulţumesc pentru că v-aţi făcut timp, cu atâta 
amabilitate, să răspundeţi acestor întrebări! 

Vă doresc mult succes, în toate proiectele,  şi multe 
realizări! 

                                                Prof. Florina Cismaș 

                                                               ANUNȚ!ANUNȚ!ANUNȚ!   
    Primăria orașului Pâncota este interesată să achiziționeze teren pentru investitori cu  
acces la drum județean, cât mai aproape de intravilanul orașului, respectiv de utilitățile existente. Cei 
interesați pot depune oferte în vederea derulării procedurilor de achiziție la Biroul de Registratură a  
Primăriei. 

   Informația de Pâncota: https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/  
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Pe data de 15 august s-a sărbătorit Hramul 
Bisericii ortodoxe Măderat, Adormirea Maicii 
Domnului, sărbătoare ajunsă la cea de a X-a edi-
ție, organizată de parohia ortodoxă Măderat,  res-
pectiv de  părintele protopop Nelu Mercea, cu 
spijinul Primăriei orașului Pâncota. 

Programul sărbători a început cu o slujbă 
religioasă ținută de părintele Nelu Mercea, urmată 
de cuvântul de bun venit celor prezenți al domnu-
lui primar Dan - Ștefan Pocrișer.  

Programul artistic a debutat cu Cosmina 
Bradean, continuând cu Emilia Gerghizan, An-
samblul folcloric Podgoria Pâncota, Sorina Măgu-
reanu, Dorin Neag, Ciprian Pădurean cu formația, 
Patricia Corbei, Larisa Neag, Mădălina Motorca, 
Petrică Neag, Adriana Pestean, Sorin Branc, 
creându-se o atmosferă plăcută publicului prezent.    

                                
                                   Dorin Neag 

HRAMUL BISERICII ORTODOXE MĂDERAT 

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com 
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        CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII DIN PÂNCOTA 

CURS DE ALFABETIZARE LA PÂNCOTA 

  Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă în 
colaborarea cu Primăria Orașului Pâncota a organizat în perioada 
03.07.2019 – 29.07.2019 cursul COMPETENȚE CHEIE -
COMUNICARE LIMBA ROMÂNĂ, curs adresat comunității de 
romi fără studii. 
 

 Desfășurarea cursului a avut loc în sala de ședințe a Consi-
liului Local Pâncota, prin amabilitatea Domnului Primar Pocrișer 
Dan - Ștefan. S-au înscris 16 persoane, din care au finalizat 13 cu 
note foarte bune. 
  

Sunt onorat să întâlnesc o administrație  locală precum 
cea din orașul Pâncota, deschidere ce am văzut-o chiar din pri-
mele discuții avute cu d-nul primar, ceea ce mi-a dat o stare po-
zitivă în a-mi desfășura activitatea în comunitatea dumneavoas-
tră. Felicit toți cursanții ce s-au silit în a-și da interesul să acu-
muleze cât mai multe cunoștințe, urmând ca pe viitor să mai rea-
lizăm alte grupe de curs.                    

                                                        
                                                         Lector Horvath Alin 

 Centrul de îngrijire de zi pentru copii 
Pâncota, este un serviciu pentru protecția 
copilului a cărui misiune este de a preveni 
abandonul și instituționalizarea copilului, prin 
asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de 
îngrijire, educație, recreere - socializare, consil-
iere, dezvoltare a deprinderilor de viață inde-
pendent, orientare școlară, și profesională. Cen-
trul de zi este organizat ca unitate fără person-
alitate juridica în subordinea consiliului local. 
 Grupul țintă sunt copiii cu vârste cu-
prinse între 6 ani și 14 ani, aparținând 
următoarele categorii: 

- Copii a căror părinți lucrează și nu există spri-
jinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea 
și educarea copilului; 
- Copii din familii monoparentale; 
- Copii ai căror părinți sunt șomeri; 
- Copii maltratați, neglijați sau abuzați în propria 
familie; 
- Copii în a căror familie există o lipsă de pre-
ocupare pentru creșterea și educarea copiilor în 
ciuda condițiilor socio - economice bune; 
- Copii cărora li se acordă prestații și servicii 
destinate prevenirii separării lor; 
- Copii care au beneficiat de o măsură de pro-
tecție specială și au fost reintegrate în familie. 
 Beneficiarii Centrului de Îngrijire de Zi 
sunt selectați din grupul țintă, în funcție de:      
solicitări, riscul cel mai crescut și capacitatea 
Centrului. 
 Cererile se depun la Primăria orașului 
Pâncota, la camera 17, după data de 01.09.2019, 
persoana de contact: D-na Duțău Jana.  
                                                                                                                             
   Inspector Jana Druțău 
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             I  ACTELE DE IDENTITATE original + xerocopie 
· Buletin de identitate sau cărţi de identitate valabile pentru cetăţenii români care au domiciliul în România, precum 
şi pentru cetăţenii ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană. 
· Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini. 
Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie. 
            II  CERTIFICATELE DE NAŞTERE 
· Certificatele în original însoţite de câte o xerocopie 
Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere în original, apostilate cu Aposti-
la Convenţiei de la Haga, + traducere legalizată. 
            III CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE 
· Se obţin de la medicul de familie pe baza analizelor 
Vor purta menţiunea expresă "se poate căsători". 
 ALTE ACTE 
Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare 
                   -   Sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă.  
                   -   Certificatul de deces al fostului soţ - original şi xerocopie 
Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primariei, dacă din motive temeinice unul dintre 
soţi se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav netransportabil - este necesară  adeverinţă medicală); 
   ACTE NECESARE PENTRU CETĂŢENII STRĂINI LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA 
· actele de identitate - original şi xerocopie 
· certificat de naştere original şi apostilat, xerocopie + traducere legalizată 
· certificat medical prenupţial ( eliberat de o autoritate sanitară din România) 
· în cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia (în origi-
nal, apostilat + traducere legalizată) 
· dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să 
rezulte că viitorul soţ cetăţean străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea 
căsătoriei în România 
· cetăţenii  statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, pot prezenta docu-
mente eliberate de autorităţile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)-Albania, Austria,  Belgia, 
Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, China, Coreea, Croaţia, Cuba, Franţa,Israel, Republica Moldova, Mongolia, 
Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina. 
în cazul în care statul, al cărui cetăţean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România - 
declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean stră-
in sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsă-
toriei în România. 
Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. 
· Declaraţie notarială pe propria răspundere care să conţină toate datele de stare civilă (nume, prenume, data şi locul 
naşterii, domiciliul, nume şi prenume părinţi.). 
· Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu este cunoscător al limbii române oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în 
prezenţe unui traducător autorizat. 
Cetăţenii germani- pe lângă dovada elibetată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte şi un certificat de capa-
citate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună cu traducerea aces-
tuia în limba română, legalizată de un notar public din România.           
            
               IMPORTANT! 
 Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie (formular 2), cu actele 
menţionate mai sus. Căsătoria se încheie între a 10-a şi a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de căsătorie 
1. Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Pâncota sau Măderat. 
2. Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani 
3. Cu privire la nume, soţii au posibilitatea: să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie, să ia 
amîndoi numele unuia dintre soţi, să poarte numele lor reunite. La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi 
martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate. 
                                                                                                               
                                                                                                                    Ofițer de stare civilă Novak Melinda 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 
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PIȚIGOI DE STUF                                                   
                  Fam. Timaliide, m. Barkoscinege, g. Bartmeise 

Este asemănător cu pițigoii în multe privințe, însă este plasat în 
cadrul acestei familii sau în familia Paradoxornithide. În orașul nostru, se 
cuibărește în zona stufărișului Bagerului sau în canalul Matca. 

Pițigoi de stuf Panurus biarmicus, are o lungime de 16,5 cm. Răs-
pândită în centrul și sudul Europei, nord—vestul Europei. Ușor de recu-
noscut datorită coloritului crem și brun deschis și a cozii lungi. Masculul 
are o mustață neagră distinctă, îndreptată în jos și subcodale negre—
absente la femelă și la păsările tinere. Tinere, mai gălbui decât femela, cu 
lorum negru și cu negru pe mijlocul spatelui și pe părțile laterale ale cozii. 
Se cațără pe trestii cu mișcări săltărețe. Zbor slab, cu bătăi rapide de aripi, 
la joasă înălțime pe deasupra stufărișului. Totuși, toamna pot fi văzuți 
ridicându-se în zbor la înălțime, în stoluri mari, de obicei pentru a plonja 
înapoi capul în jos. În afara perioadei de cuibărit, văzuți aproape exclusiv 
în stoluri. Strigătul obișnuit este răsunător și sec: pcing, foarte caracteris-
tic. Este o pasăre sedentară.   

              Articol  și pictura în acuarelă de  Pavel Pettenkoffer  

PODGORIA  PÂNCOTA A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
În data de 17 august echipa de seniori a 

Podgoriei Pâncota, a început campionatul județean 
de fotbal, Liga a IV-a. 

Prima etapă desfășurându-se pe terenul din 
Pâncota, având ca oaspeți echipa din Păuliș. Jucăto-
rii profesorului Claudiu Ardelean obținând un re-
zultat de egalitate, scorul final fiind de 2-2. Iar în a 
doua etapă, ne-am deplasat la Zăbrani unde tânăra 
noastră echipă, nu a putut ține ritmul experimenta-
tei echipe din Zăbrani, pierzând cu scorul de 4-0.  

Pe data de 31 august vom avea următorul 
joc cu echipa din Curtici. 

Echipa de juniori A1 a clubului din Pânco-
ta a început campionatul pe data de 21 august și a 
avut ca oaspeți echipa din localitatea Macea, scorul 

fiind unul foarte mare, partida fiind câștigată de echi-
pa condusă de antrenorul Bulzan Ovidiu 20-0 pentru 
echipa din localitatea noastră. Marcatorii golurilor au 
fost: Burghel Denis-1, Kiss Andras-1, Covaci Lucas-
1, Suciu Cristian-2, Hera Raul-4, Jurj Narcis-5, Brad 
Nicolas-5. În data de 26 august, echipa din Pâncota a 
disputat a II-a etapă cu echipa oaspete din Socodor, 
rezultatul fiind  8-1. Marcatorii  golurilor au fost: 
Jurj Narcis-2, Hera Raul-2, Brad Nicolas-2, Cosmin 
Paven-1, Firicel Narcis-1.                                           
 Le urăm jucătorilor mult succes în continuare! 

              Cu stimă,  
                     Viceprimar 
                      Ion Boiciuc 
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 Informația de Pâncota pune la 
dispoziția cetățenilor, persoane fizice, 
posibilitatea de a publica anunțuri gra-
tuite de mica publicitate (vânzarea/
cumpărarea unui bun).  
 Pentru a publica un anunț vă 
rugăm să sunați la nr. de tel:  
0257466301(248).  

 Vând plantație paulownia 2,32 ha, 
curent trifazic tras, fântână 30 m adân-
cime, proiect atelier tâmplărie cu toate 
avizele plătite,8 euro/m, P-ța Libertății 
FN., Tel: 0724213096. 

 Vând butoi 140 l stare bună și presă 
struguri. Tel.: 0357416029 

Spațiu 
publicitar 

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

 
 
 
 
     
 

 
 Numere utile!  

 
  Primărie 

  0257466301  
  0257466679 

 
   Poliție 

  0257466314 
 

  Pompieri 
  0257466357 

 
  CAA Pâncota 
   0257466348 

   Informația de Pâncota: https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/  

 Vând cazan pentru încălzire centra-
lă cu gazificare, pe lemne și mobilă de 
zi  2 buc. Tel.0752576901 

 Vând rulotă cu toate utilitățile în 
Pâncota, 1500 euro negociabil.  
Tel.: 0745910151. 

   Vând mobilă de dormitor (2 paturi, 
2 noptiere, 2 comode, dulap cu 3 uși 
etajat, un taburet tapițat) și       
 mobilier de sufragerie (bibliotecă, 
vitrină, servantă, masă, măsuță pentru 
televizor);Tel:0754783408,0257466851 
(după ora 20.00). 

     Închiriez spațiu comercial în Pân-
cota, str. T. Vladimirescu, nr.20 . 
  Tel.: 0727795753. 

   Vând mobilă combinată în stare 
bună (pat, dulapuri, scaune, vitrină). 
Preț negociabil. Tel.: 0737238199. 

 De fapt vara începe odată cu căpșunile și se cam termină odată cu 
prunele. 
             Copiii mei, născuți la Buzău, când și-au cunoscut bunicii de la 
Pâncota, i-au alintat: mamaia Sofi si tataia Florea, iar cea mai impor-
tanta etapă a concediului de vară era vizita la Pâncota. Cu această oca-
zie mamaia se dădea peste cap să le ofere nepoților ceea ce putea ea sa 
facă mai bun. Și pentru că le plăcea tot ce-i mai gustos și dulce, ma-

maia îi răsfăța cu ceva ușor și delicat. Un meniu de vară putea să cuprindă, simplu, o supă și un desert. 
             Era, de fapt, o masă ce se făcea de odată. Se curățau niște cartofi, cam 2 kg, care se puneau la fiert 
în 4 litri de apă cu sare. După ce au fiert se strecura zeama într-o oala și cartofii zdrobiți se lăsau la răcit 
până la temperatura camerei. Pentru gomboți și găluște se făcea aluatul adăugând la cartofi 2 ouă, puțină 
sare și 800 gr. făină. Se frământa cu dușmănie până se obținea o minge de aluat elastic și pufos. Se întindea 
pe scândură cam de 1/2 cm. grosime, se tăiau pătrate ce se umpleau, la începutul verii cu căpșuni, pe la 
mijloc cu caise și spre sfârșit cu prune roșii. Se puneau la fiert în apă cu sare până se ridicau deasupra apoi 
se tăvăleau prin pesmet de pâine (prezli) rumenit în unt.  
             Tot din același aluat se tăiau și găluștele. Într-o oală se colora niște grăsime (care putea să fie și de 
pasăre grasă) cu niște piparcă roșie peste care se turna zeama în care au fiert cartofii, se condimenta cu pi-
per și un concentrat de legume, și se adăuga un buchet de verdeață și, bineînțeles găluștele. Se lăsa la fiert 
puțin apoi se servea la masă cu pătrunjel tocat și pentru cei mari și cu un ardei iute. Cei mari puteau lua 
înainte de supă și o răchie sau două. 
             Gomboții, serviți ca felul 2, se asociau cu niște zahăr amestecat cu scorțișoara măcinată și niște 
smântână puțin acrișoară. După asta nu mergea decât apă de la Mocrea sau de la Șiria.  
                                                                                                         Poftă bună, Ștefan Varga 

                                                    REȚETA GOMBOȚILOR CU PRUNE  


