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Veste bună pentru utiliztorii de internet din Pâncota și Măderat!
În baza Acordului de Grant prin Mecanismul pentru Interconectarea
Europei (MIE) WiFi4EU, între Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele
(INEA) din partea Comisiei Europene și Orașul Pâncota, zilele acestea am
semnat contractul de lucrări privind montarea de aparate de tip wireless ce vor
fi montate în 12 puncte din Pâncota și Măderat. Raza de acoperire a acestora
este de 300 m .
Punctele stabilite sunt: Parc Central Pâncota, parc și terenuri de sport
Măderat, în cartierul de blocuri din Pâncota, pe străzile Barbu Lăutaru și
Câmpiei, zona pieței, grădinița PN Pâncota, parcul de lângă Centrul de
Informare Turistică, sediul primărie și pompieri.
Finalizarea acestui proiect o estimăm la finele lunii mai a acestui an.
Cu respect,
Primar
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
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CENTRUL DE SĂNĂTATE - PÂNCOTA
În cadrul ședinței C. L. Pâncota din 20.01.2020,
s-a aprobat Procedura de licitație publică pentru
închirierea CENTRULUI DE SĂNĂTATE- PÂNCOTA,
cu minim patru specializări și laborator de analize.
În acest moment și-a exprimat intenția de a
închiria spațiul, respectiv de a înființa 4 specialități
medicale, societatea GENESYS MEDICAL CLINIC
SRL.
Partea de clădire cu această destinație a fost
reamenajată în totalitate, la standardele și normativele
impuse în domeniul medical. Conform Calendarului
licitației, aceasta se va finaliza la mijlocul lunii martie,
urmând ca în maxim încă două luni, Centrul medical să
devină funcțional.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

PÂNCOTA ÎN CĂUTARE DE NOI ANGAJATORI
Cu scopul de a atrage noi investitori în orașul
nostru, am participat la “Delegația de afaceri” organizată
de către Camera de comerț și industrie Româno Germană, de la Cluj Napoca.
Cu această ocazie, am prezentat mai multor firme
germane oferta orașului nostru, prin facilitățile oferite și
în special prin forța de muncă disponibilă.

Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
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ACȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚENIE
Având parte de o vreme mai “prietenoasă”,
zilele trecute s-au desfășurat o serie de acțiuni de
întreținere și curățenie a orașului nostru. S-a montat
noua balustradă la podul de peste vale pe str. Spiru
Haret, unde în primele zile de primăvară vom
demara asfaltarea si amenajarea parcărilor.
Totodată, unele lucrări de investiții sunt în plină
desfășurare.
Fac apel încă o dată la respectul reciproc,
respectiv la menținerea curățeniei!
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ÎNVĂȚĂTORUL PETRU VANCU
În Monografia comunei
Măderat, tipărită în anul
1905 de către învățătorul
Petru Vancu, acesta își
exprima nemulțumirea că,
”antecesorii noștri au fost
neprecugetați ca să lase
îngropate tradițiile rămase
din neam în neam de la moși
-strămoși despre vetrele
străbune din ținuturile în care
noi trăim, barem noi să
facem ceva, să adunăm
puținul ce ne-a mai rămas și astfel să ne compunem
istoria trecutului nostru national. Pentru o națiune nu
e nimic mai dejositor, decât când a nu-și cunoaște
trecutul.”
În acest spirit, astăzi, o mână de oameni din
urbea noastră și-a creat un crez, tocmai din a șterge
praful pe care timpul l-a așternut peste locuri,
evenimente sau personalități din acest ținut pitoresc
al Pâncotei și Măderatului.
În decursul timpului au existat concetățeni, care
prin personalitatea lor și-au pus amprenta asupra
epocii în care au trăit, devenind piloni de susținere a
spiritualității din vremea lor și modele de urmat.
Prin demersurile noastre încercăm să îi readucem la
viață să-i simțim contemporani cu noi.
Un om care a fost un model pentru vremea sa,
dar poate fi considerat la fel și astăzi, este
învățătorul Petru Vancu din Măderat. Este imposibil
să cuprinzi în rândurile unui articol viața acestui
”necunoscut” astăzi, sufocat de nepăsarea câtorva
generații, necunoscut drag mie și locuitorilor
Măderatului, locuitori față de care am simțăminte
deosebite.
Contextul istoric în care Petru Vancu a activat a
însemnat emanicipare și luminare, coordonate pe
care și le-au însușit toți cei care au urmat cursurile
Școlii normale - Preparandia din Arad.
Petru Vancu s-a născut în satul Cuvin la 11

iunie 1865. Conform certificatului de botez se
trăgea, după tată din părțile Teiușului dintr-o familie
de țărani înobilați în anul 1665 și așezați în Podgoria
Aradului în secolul al XVIII-lea, recunoscându-li-se
titlul de nobilitate în anul 1772. Tatăl, Ioan Vancu și
mama sa Elena Bradin, erau țărani gospodari din
Cuvin, aveau cinci copii.
A învățat carte de la vârsta de patru ani, în
familie de la bunicele sale. La vârsta de cinci ani a
mers la școală, știa deja să citească și să scrie. În toți
anii de școală a fost atras de două materii: istoria și
geografia.
La 17 septembrie 1884 este numit învățător
provizoriu în comuna Măderat, iar un an mai târziu,
la 11 august 1885, în urma unui concurs riguros, este
numit învățător definitiv. Dornic de a se instrui,
după examenul de capacitate, în 1886 urmează
cursurile de muzică pentru coruri școlare, urmează
apoi Școala Agronomică - cursuri de vară în 1901.
Simțind lipsa materialului didactic bine întocmit,
după numai un an de practică la catedră, în 1885
redactează Geografia Comitatului Arad, iar în 1886
alcătuiește o Istorie a românilor. În același an scrie o
Geografie a Ungariei.
Tot în această perioadă trece Carpații în România
cu dorința de a se instrui, în cultivarea viței de vie și
a pomăritului, domeniu care îl va preocupa toată
viața dând dovadă de multă pricepere și dăruire.
După mențiunea făcută de prof. Atanasie
Bulencea în lucrarea Viile și vinurile Transilvaniei,
în anul 1886 Petru Vancu publică lucrarea Podgoria
Măderatului pe care, spre regretul meu, nu am reușit
să o găsesc până acum.
În anul 1898 îi apare cartea Vieritul sau
cultivarea viței de vie, un adevărat tratat de
viticultură, primul scris în limba română
în
Transilvania.
(Continuare în numărul viitor)
Pr. Petru Dărău

DESPRE CULTURĂ
“Cultura civilizează, cultura diferențiază, cultura individualizează, cultura distinge adevărul de eroare și
empirie, cultura ne permite să comunicăm cu întreaga omenire, cultura ne formează o sensibilitate unică,
o personalitate autentică, o superioritate intelectuală dinamică și creativă, singură cultura ne permite să
ne trăim spiritual laic și religios viața”. (H.G.ALEXANDRERI)
Prof. Ioan Ciama
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MERSUL AUTOBUZELOR

Rezervă petrecerea copilului tău la DRAGALAND
Tel: 0747066363, 0744667884
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DIN ISTORIA BISERICII ORTODOXE DIN PÂNCOTA

Prima referire la o biserică ortodoxă în
Pâncota, o avem din anul 1728 când se sfințește o
nouă biserică din lemn, care o va înlocui pe cea
bătrână, tot din lemn, cu hramul Sf. Arhangheli.
Preoții care slujeau atunci erau Teodor Popovici,
care era și protopop de Buteni și Ignat Popovici.
Mai multe informații provin din conscripția
bisericilor din Eparhia Aradului, făcută de
Episcopul Sinesie Jivanovici, la 1775. Conscripția a
fost întocmită în urma unor vizite canonice
efectuate în satele arădene. Pâncota avea atunci 150
de case și biserică din lemn, sfințită în 1728.
Această biserică avea o lungime 15 m și 6 m lățime.
Ca urmare a dezvoltării localității, în anul 1765,
credincioșii au primit aprobare pentru construcția
unui nou lăcaș de cult, din zid și piatră, cu condiția
ca membrii comunității să poată suporta întrega
cheltuială. Pentru aprobarea construcției era nevoie
de o documentație, care se înainta, împreună cu
cererea, spre aprobare Sinodului parohial, apoi
Consistoriului eparhial și autorităților laice.
Aprobarea s-a dat în conformitate cu ordinul
locotenențial de la Buda din 1753, care prevedea că
edificarea lăcașelor de cult noi, se putea face numai
în localitățile unde se aflau cel puțin 30 de familii
de ortodocși și aveau un preot.
Construcția a început în anul primirii
autorizației, dar în anul următor, din cauză că
enoriașii nu mai puteau face față cheltuielilor,
lucrările s-au oprit. Mai mult, cancelaria maghiară îl
reclama la tron pe episcopul Sinesie Jivanovici, că
nu le-a dat banii promiși, cu un an înainte, ca ajutor,
lăsându-i pe pâncotani fără biserică. Ar putea fi
vorba de Pâncota Nouă, pentru că în Pâncota Veche
era o biserică încă din 1728. Pe de altă parte, în

Pâncota Nouă, abia în 1780, deci peste 15 ani, va fi
consemnată existența a 50 de familii ortodoxe. La 9
decembrie 1766, episcopul este somat să trimită
planul, devizul, bisericii și să justifice proveniența
banilor necesari pentru construcție.
Este interesant faptul că până prin anii ‘50 ai
secolului trecut, se spunea că fundația actualei
biserici ar fi fost adusă din Pâncota Veche. Luând în
considerare acest aspect, ca și distanța în timp între
aprobarea documentației, 1765, și sfințirea bisericii
în Pâncota Nouă în 1812, precum și transferul
populației spre noua vatră, ne permite să
presupunem că actuala biserică a fost începută în
Pâncota Veche, apoi continuată și finalizată pe
actuala locație.
În anul 1812 a fost sfințită, de către protopopul
Gheorghe Chirilovici al Șiriei, actuala biserică cu
hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel. Nu au rămas
documente care să consemneze și numele preoților
de atunci, sau alte informații despre noua biserică.
Biserica este clădită din piatră și cărămidă în
stil baroc vienez. Interiorul are o lungime de 32 de
m, o lățime de 8 m, înălțimea de 9 m, iar înălțimea
turnului este de 27 m.
Problema pictării bisericii s-a pus abia în anul
1839, dar din motive necunoscute, pictarea se va
realiza doar în 1951, la aproape 140 de ani de la
sfințirea sa.
Un prim pas s-a realizat, totuși, în 1843 când sa pictat iconostasul, de către pictorul Sava Petrivici
din Timișoara, așa după cum este menționat, într-o
inscripție autograf în alfabet chirilic în limba sârbă,
pe iconostas. Iconostasul este realizat din lemn,
având sculptate motive florare aurite de mâna
aurarului Gheorghe Barabaș.
Nu se știe când au fost instalate clopotele în
turnul bisericii. Cel mai vechi clopot existent, este
cel mijlociu , care a fost tunat în anul 1852 la firma
Honig din Arad. Clopotul cel mare și cel mic au
fost instalate în anul 1922.
În anii 1924 - 1925 s-au făcut reparații
radicale, la interior și exterior, pe cheltuiala
credinciosului Palcu Lazăr. Acum s-a înlocuit
tavanul plat cu un plafon boltit din lemn, a cărei
pictură a fost realizată de pictorul Carol Wolf,
originar din Pâncota.
Prof. Traian Stepan
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MICII FOTBALIȘTI AI PÂNCOTEI ÎN CAREUL DE AȘI
Grupa de copii 2010-2011 condusă de
antrenorul Ovidiu Dragalina a participat la
Memorialul Ionuț Leac ediția a VII-a. Micuții
fotbaliști au avut rezultate foarte bune,
terminând campionatul pe locul IV, din 10
echipe. După rezultatele din grupă, echipa a
terminat pe locul 1 cu 2 victorii, 2 egaluri și doar
1 gol primit. În seminfinala după un meci foarte
echilibrat copiii noștri au cedat cu 1 - 0 în fața
celor de la Academia Brosovszky. Finala mica
s-a încheiat cu scorul de 0 - 0, iar în urma
loviturilor de departajare UTA a trecut cu 3-2 de
Podgoria Pâncota.

Din componența echipei fac parte: Grec
Marian (portar), Joldeș Andrei, Deta Fabian,
Cîra Sorin, Onețiu Petrișor, Lela Lucas,
Pădurean Armin.
Vreau să felicit copiii pentru rezultatele
de la turneu, sunt copii foarte talentați și sunt
sigur că, cu multă muncă o să ajungă fotbaliști.
Ovidiu Dragalina

PIȚIGOI MARE
Pițigoi mare ( parus major, M. Szencinege, Ge. Kohlmeise)
Pițigoiul mare este o pasăre sedentară. Este o pasăre comună ce o
întâlnim în păduri de foioase, parcuri și grădini. Pițigoiul mare are o lungime
de 14 cm. Dimensiunile, creștetul este negru lucios, obrajii albi și o linie
neagră care coboară în jos pe mijlocul părții inferioare a capului îl fac ușor
de identificat. La mascul, această linie este mai lată și mai neagră decât la
femelă, fiind în special mai pronunțată pe abdomen. Pițigoiul mare - tânăr,
are un penaj asemănător dar nu așa de pronunțat. Adesea pot fi văzuți în
stoluri mixte cu alți pițigoi, dimensiunea fiind cea care-i deosebește la prima
vedere. Se hrănește deseori în tufișuri mici și pe sol. Are strigăte variate, de
obicei mai puternice decât cele ale altor pițigoi, de exemplu un tic destul de
asemănător cu cel al cintezei, un ti-cir-cir-cir-cir, ușor mirat și melancolic și
un ți-ți-trrr, încrezător și rapid ( primăvara). Cântec foarte caracteristic, o
serie pătrunzătoare de sunete ce s-ar putea reda ca ti–tiu, tiu, ti– tiu sau titidi
(bi sau trisilabice) există variante individuale.
Pavel Pettenkoffer
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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Spațiu
publicitar
Informația de Pâncota pune la dispoziția
cetățenilor, posibilitatea de a publica anunțuri
gratuite de mică publicitate (vânzarea/cumpărarea
unui bun).
Pentru a publica un anunț vă rugăm să
sunați la nr. de tel: 0257466301(248).
Vând teren arabil extravilan (pârloage), suprafața

10.800 mp. Tel. 0257467470.
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Vând plantație paulownia 2,32 ha, curent trifazic

tras, fântână 30m adâncime, proiect atelier
tâmplărie cu toate avizele plătite, 8 euro/m, P-ța
Libertății FN. Tel: 0724213096.
 Vând

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

Vând 2 canapele extensibile, 4 fotolii, dulap cu 3

uși, măsuță și biciclete de import Germania.
Tel. 0744608049.
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare

pe lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518.
Vând motocultor cu plug, roți de fier, scos cartofi

și remorcă. Tel.0744283229.

Vând butoi 140 l stare bună. Tel.: 0357416029.
Vând teren intravilan pentru locuri de casă și teren

pentru servicii la intrarea în Pâncota, 25 € mp.
Tel. 0754316386.

PROGRAM
CASIERIE APĂ
PÂNCOTA

Luni
Închis
Marți
08.00 -11.00
Miercuri
08.00 -11.00
Joi
14.00 -17.00
Vineri
08.00-11.00
Tel.: 0257467510
Comunicare index
contor: tel.0257270843

NUMERE UTILE!
Primărie
0257466301
0257466679
Poliție
0257466314
Pompieri
0257466357
APA Pâncota
0257466348

Primăria orașului Pâncota vă aduce la cunoștință că:
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, începând cu anul 2020,
colectarea deșeurilor reciclabile (pubele galbenă), în localitățile Pâncota și Măderat, se va realiza în
ziua de miercuri după următorul grafic calendaristic, pentru semestrul I :

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com,
https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/

