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Ca în fiecare an, Moș 
Nicolae a ținut cont de 
rezultatele remarcabile  
obți nute la competiții de 
micii sportivi și a venit cu 
Buftea încărcat cu daruri.

Sala de sport a Lice-
ului Tehnologic ”Dumitru 
Dumitrescu”, din Buftea, 
a devenit marți, 5 decem-
brie, cu ocazia sfârșitului 
de an și în cinstea lui Moș 
Nicolae, care a trimis da-
ruri dulci, conform bunu-
lui său obicei de fiecare 
an, prin intermediul pri-
marului orașului Buftea, 
Gheorghe Pistol. 

Peste 600 de  pungi 
ticsite cu dulciuri au 
fost oferite nu doar co-
piilor legitimați la ACSS 
Voința Buftea, ci și tutu-
ror celorlalți prichindei 
veniți la serbare, frați, su-
rori sau susținători ai mi-
cilor sportivi. Mare parte 
dintre cadouri au fost în-
mânate antrenorilor, dar 
multe dintre ele au fost 
oferite și de primar, atent, 
ca întotdeauna, ca totul 
să fie perfect și toată lu-
mea să fie mulțumită și 
fericită, mai ales cei mici.

Demonstrații, 
complexitate și 
curaj

Este un obicei ca far-
mecul serbării clasice de 
Moș Nicolae să fie sporit 
la serbările ACSS Voința 
de demonstrațiile mici-
lor sportivi talentați. Și în 
acest an, copiii nu au fă-
cut excepție, alături de 
sportivi fiind și o altă ca-
tegorie de campioni, re-
spectiv talentații dansa-
tori ai Ansamblului Ar-
tistic ”Doina Ilfovului”, ai 
Centrului Cultural Buftea, 
condus de profesor co-
regraf Daniela Mândroc, 
care au venit să susțină 
sportul, așa cum știu ei 

mai bine, cu frumosul lor 
dans popular. Un alt fru-
mos cadou, tot muzical, a 
fost oferit de tenorul Ro-
bert Nagy, directorul Cen-
trului Cultural Buftea, ca-
re a cântat ”O, brad fru-
mos!”.

Aliniați de instructori 
pe laturile sălii de sport, 
copiii au evoluat pe rând, 
în funcție de disciplina 
practicată, în fața tuturor 
celor prezenți, cu echipa-
mentele lor frumoase și 
bucuria din priviri. Au ofe-
rit prin demonstrațiile lor 
un spectacol plin de culoa-
re și talent. Părinții apla-
udau frenetic exercițiile 
sportivilor, entuziasmați 
și uimiți de capacitățile 
copiilor lor, de complexi-
tatea mișcărilor, de cura-
jul, organizarea și serio-
zitatea cu care executau 
instrucțiunile antrenorilor. 
Multor părinți nu le venea 
să creadă ce performanțe 
au copiii lor, cât de mult 
au evoluat cât de matur 
de comportă în societate 
și cât de responsabili sunt 
datorită sportului pe care 
îl practică.

”Copiii sunt o 
prioritate”

Primarul orașului Buf-
tea, Gheorghe Pistol, a de-
clarat că această a cincea 
ediție a serbării de Moș Ni-
colae a ACSS Voința este 
un moment important, de-
oarece copiii sunt o priori-
tate. ”Ca în fiecare sfârșit 
de an, suntem preocupați 
ca cei mici să primeas-
că un mic cadou din par-
tea noastră și, atât Voința 
Buftea cât și Primăria Buf-
tea îi așteaptă cu suflete-
le deschise și urări de bi-
ne. Am considerat că dacă 
Primăria Buftea investește 
în sport, în cultură, în 
tradiție, investește în vii-

tor și am demonstrat, încă 
o dată, că sunt alături de 
dânșii, la fel ca și profeso-
rii coordonatori ai Voinței 
Buftea, practic prin toa-
te activitățile pe care le 
desfășoară și vor dori să 
le desfășoare. Părinților 
le-am precizat că trebu-
ie să se conștientizeze că 
la Voința Buftea au parte 
de antrenamente de cali-
tate și asta o spun rezul-
tatele pe care le avem în 
momentul de față. Ne bu-
curăm în continuare ca 
părinții să fie alături de 
noi, alături de copii. Să se 
bucure de rezultatele lor, 
să nu uite că acești copii 
sunt și copiii noștri. Prac-
tic, ne dorim în continua-
re să avem cât mai mulți 
copii în Voința Buftea, să 
atragem elevii bufteni să 
facă mișcare, să facă sport 
pentru o viață sănătoa-
să și frumoasă”, a preci-
zat edilul, care a subliniat 
că prezența atât de mare 
a buftenilor la eveniment 
demonstrează interesul 
pentru sport și sănătate al 
acestora.

Primarul Gheorghe 
Pistol le-a vorbit buftenilor 
și despre înfrățirea pe care 
orașul Buftea a  parafat-o 
pe 1 decembrie, cu prile-
jul Zilei Naționale a Ro-
mâniei, cu Primăria Ialo-
veni, din Republica Moldo-
va. ”Am convenit cu dânșii 
ca cele două entități să co-

laboreze pe partea sporti-
vă, culturală și folclorică și, 
bineînțeles, asta înseam-
nă un schimb bilateral. Îi 
așteptăm pe cei din Re-
publica Moldova la noi, să 
avem competiții aici și poa-
te ne găzduiesc și dânșii”, 
a spus primarul, convins că 
astfel se vor întâmpla mul-
te lucruri frumoase și re-
zultate pe măsură în sport, 
și nu numai. Există astfel 
planuri ca, din 2018, în ca-
drul ACSS voința să apa-
ră și alte discipline spor-
tive, precum judo sau ca-
iac-canoe. ”Ne dorim să 
avem inclusiv în codul 
CAEN al clubului sportiv și 
echitație, având în vede-
re că vom fi, anul viitor, la 
cel de-al doilea eveniment 
de anduranță ecvestră bal-
canică și internațională.  
Ne dorim să avem prin-
tre participanți și ele-
vii noștri, ai clubului. Deci 
gânduri foarte mari pentru 
2018. Și La mulți ani pen-
tru 2018, în noul an”, a mai 
spus Gheorghe Pistol, care 
a ținut să facă pe această 
cale urări de bine și Jurna-
lului de Ilfov, pentru anul 
ce vine.

13 discipline 
sportive în 2017, 
din 2018 urmează 
luptele

Asociația Club Sportiv 
de Sănătate Voința, repre-

zentată prin președinte 
Ion Tatulică, funcționează 
în momentul de față cu 

13 discipline sportive și 
numără 438 de mici spor-
tivi, cu vârste între 6 și 14 

ani. De la 1 ianuarie 2018, 
urmează a 14-a discipli-
nă sportivă, luptele. ”Am 
avut 16 discipline sporti-
ve, dar am desființat trei 
discipline, deoarece do-
uă, respectiv kickboxing 
și box, erau sporturi de 
contact care nu sunt ne-
cesare pentru orașul Buf-
tea, iar pentru gimnastica 
aerobică nu prea aveam 
copii, fiind preferată mai 
mult gimnastica clasică.

Practicarea sporturilor 
este gratuită, la fel echi-
pamentele sportive și ac-
cesul în cele patru săli de 
sport pe care Consiliul Lo-
cal și Primăria Buftea le-
au pus la dispoziție. ”Am 
înființat la fotbal grupa 
2011, pentru cei mai mi-
ci copii, cu vârste de 6 ani 
și cred că numărul lor va 
crește de la an la an. Exis-
tă câteva discipline spor-
tive de care sunt mân-
dru, pentru că au perfor-
mat foarte mult în acest 
an, nu numai la fotbal”, 
ne-a spus Președintele 
ACSS Voința, Ion Tatu-
lică. Domnia sa a dorit 
să menționeze, la fotbal, 
grupa de copii 2005-2006, 
antrenor Nuță Sorin, care 
a obținut locul I la campi-
onatul Asociației Județene 
de Fotbal Ilfov, apoi gru-
pa 2001-2002, instruc-
tor Cristian Tecșan, clasa-
tă pe locul II la AJF, iar în 
cazul celorlalte grupe se 

poate observa că nu exis-
tă loc sub locul 6 în cadrul 
Asociație Județene de 
Fotbal Ilfov. ”Copiii nu au 
performant însă numai la 
fotbal, ci și la karate, un-
de, sub coordonarea  in-
structorului Daniel Tamaș, 
copiii au evoluat foarte 
mult”, a subliniat Ion Ta-
tulică, dând exemplul ti-
nerei Antonia Șerban, ca-
re a obținut titlul de vice-
campioană europeană la 
Campionatul mondial de 
la Bologna și locul III la 
Campionatul Național. La 
SAMBO, copiii antrenați 
de Denisa Oprea au avut 
o performanță extraordi-
nară care s-a desfășurat 
pe parcursul a doi ani și 
a însemnat cel puțin do-
uă campionate europene 
la care au participat micii 
sportivi. ACSS Voința în-
seamnă performanțe de-
sebite și la șah, prin in-
structorul Ion Filip, ca-
re este și președinte pe 
județul Ilfov, cât și  la gim-
nastică, prin prof. dr de 
gimnastică Ion Tudușciuc. 
Nu în ultimul rând, rezul-
tate foarte bune la nivel 
național și internațional la 
scrimă, o disciplină per-
formată cu mult drag în 
Buftea, au obținut co-
piii antrenați de Ioana 
Prăduțoiu cu care de altfel 
ne-am mai întâlnit și ale 
căror performanțe le-am 
evidențiat în ziarul nostru.

”Primăria Buftea susține sportul!” Aceasta 
este deviza afișată în Sala de Sport a 
Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” 
și acesta este, de altfel adevărul, 
cuantificabil și la acest final de an, prilej 
de mândrie atât pentru micii sportivi din 
orașul Buftea, cât și pentru părinții, bunicii 
și mai ales antrenorii Asociației Club 
Sportiv de Sănătate Voința. 

Cristina NedelCu

Evenimentul a fost 
prezentat de Robert 
Nagy, directorul Centrului 
Cultural Buftea

Primarul Gheorghe Pistol, alături 
de ansamblul ”Doina Ilfovului”

Ioana Prăduțoiu, antrenoarea echipei de scrimă, 
vorbind despre performanțele echipei

Copiii primind cadouri de la 
profesorul de gimnastică Ion 
Tudușciuc

 Primarul orașului 
Buftea, Gheorghe Pistol

Moș Nicolae a trimis daruri dulci prin intermediul 
primarului Gheorghe Pistol

Moş Nicolae a împărţit sute de 
daruri dulci micilor sportivi ai oraşului Buftea

Ion Tatulică, președintele ACSS 
Voința, oferind daruri micilor 
sportivi
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