
24 10 - 16 decembrie 2018www.jurnaluldeilfov.roEVENIMENT

Sala 
de 

Sport 
a 

Liceului 
Tehnologic 
„Dumitru 

Dumitrescu” 
a fost, și 
în acest 

an, locul de 
întâlnire a 

copiilor sportivi 
din Buftea cu 

trimișii lui Moș 
Nicolae. Miercuri, 
5 decembrie, Moș 

Nicolae a trimis 
darurile dulci, conform 
bunului său obicei, prin 
intermediul primarului 

Gheorghe Pistol.

Cristina NEDELCU

Peste 600 de cadouri au fost ofe-
rite copiilor legitimați la ACSS Voința 
Buftea, dar și tuturor celorlalți prichin-
dei veniți la serbare, frați, surori sau 

susținători ai micilor sportivi. ”Ca în fieca-
re an, ne-am pregătit cu cadouri și pentru 
frățiorii mai mici, pe care îi așteptăm să vi-

nă să se înscrie la Voința”, ne-a spus prima-
rul Gheorghe Pistol. 

”Iată, sărbătoarea Centenarului conti-
nuă! Dacă pe 1 decembrie participam cu toții 
la parada  militară și la defilarea Clubului Sportiv 

Voința și a Centrului Cultural Buftea, la monumen-
tul eroilor din orașul nostru, astăzi, Clubul Voința 
se reunește pentru a sărbători ziua de Moș Nico-

lae. Clubul Sportiv Voința a avut anul acesta rezultate 
foarte bune, motiv pentru care se bucură în continu-
are de tot sprijinul meu, în toate acțiunile și activitățile 

pe care desfășoară. Scopul întrecerilor sportive este 
acela de a dezvolta dragostea pentru mișcare în vede-

rea întăririi sănătății și a spiritului de fair play în competiții. 
Considerăm că este oportun să vă susținem în astfel de 
competiții pentru că sportul este domeniul iubit de toți copi-

ii. Vă mulțumesc că munciți pentru a face performanță și an 
de an aduceți rezultate din ce în ce mai bune. Vă felicit pentru 
toate performanțele de până  acum. Vă doresc sănătate și pute-

re de muncă pentru a continua cu aceeași pasiune și competență 
dezvoltarea acestui sport”, le-a spus primarul Gheorghe Pistol tu-

turor celor prezenți.

Peste 100 de cupe și 300 de medalii
Directorul Centrului Cultural Buftea, Robert Nagy, a reamintit că 

Asociația Club Sportiv de Sănătate Voința Buftea a fost înființată în anul 
2012, cu sprijinul primarului Gheorghe  Pistol și al Consiliului Local Buftea. 
În prezent există 15 discipline sportive, având 480 de copii înscriși la dife-
rite ramuri, care se antrenează cu titlu gratuit. Palmaresul actual înseamnă 

peste 100 de cupe, peste 300 de medalii și peste 500 de  diplome obținute 
la competiții sportive interne și internaționale, având campioni naționali și eu-

ropeni cât și vicecampioni mondiali.
Conform tradiției, înainte de a primi cadourile trimise de Moș, dansatorii An-

samblului Artistic ”Doina Ilfovului”, ai Centrului Cultural Buftea, condus de pro-
fesor coregraf Daniela Mândroc, au venit să susțină sportul prin dans popular, iar 
micii sportivi au făcut, pe rând, scurte demonstrații, în funcție de disciplina practi-
cată, spre marea bucurie a părinților emoționați.

Primarul Gheorghe Pistol oferă darurile trimise de Moș Nicolae


