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care s-a desfăşurat în 
oraşul nostru, eveniment 
ce a adunat participarea 
mulți columbofili  din di-
ferite localități ale acestei 
regiuni. Pe parcursul des-
făşurării expoziției, am 
văzut foarte mulți iubitori 
ai acestei munci şi pasi-
uni, oameni care au ve-
nit la evenimentul nostru 
şi au fost interesați să va-
dă anumite exemplare de 

poprumbei campioni. 
M-aş fi bucurat dacă 

expoziția ar fi fost vizita-
tă de un  număr mai ma-
re de copii, dar din cauza 
vremii nefavorabile nu au 
participat mai mulți. 

În numele Consiliului 
Local, vreau să vă mulțu-
mesc pentru că, de fieca-
re dată de câte ori v-am 
solicitat ajutorul, ați fost 
prezenți la toate acțiunile 

noastre. Și mă refer la ce-
le de la „Ziua Eroilor”, de 
la Sărbătoarea Națională 
a Centenarului - la 1 De-
cembrie, unde ați partici-
pat la minunata paradă. 

Vreau să vă urez, în 
numele Consiliului Lo-
cal, felicitări pentru lo-
curile obținute. Și vreau 
să vă asigur de întreaga 
susținere a Consiliului Lo-
cal, dar şi a mea, în toate 

acțiunile şi activitățile pe 
care dv. le desfăşurați şi 
le aveți în agenda anului 
2019. Știm că faceți efor-
turi foarte mari în pre-
gătirea acestor porum-
bei voiajori, iar de multe 
ori aceste eforturi depă-

şesc bugetul sau venitul 
dv. personal.  Dar pasiu-
nea cu care veniți în pre-
gătirea acestui sport e 
de admirat. Și acolo un-
de dv. întâmpinați proble-
me, dificultăți, venim noi, 
primăria, şi vă susținem, 

pentru a putea participa 
la evenimentele dorite. 

Vă felicit pentru tot 
ce ați obținut, vă doresc 
un an foarte bun, cu re-
zultate deosebite, şi să 
ne bucurăm cu toții de 
ele. Felicitări, tuturor!” .

actualitateactualitate

Inițiativa organizării 
evenimentului a aparți-
nut Asociației Columbofi-
le Buftea (ACB), cu spriji-
nul nemijlocit şi constant 
al autorităților locale, 
conduse de edilul Gheor-
ghe Pistol. De fapt, nu e 
pentru prima oară când 
munca şi pasiunea cres-
cătorilor de porumbei de 
aici oferă comunității bu-
curia cunoaşterii şi apro-
pierii de minunatele făp-
turi înaripate, cu un pal-
mares bogat de victorii în 
țară şi peste hotare. 

Afiliere pentru 
performanţă

Toate premiile de pâ-
nă acum ale crescăto-
rilor de porumbei buf-
teni sunt o bună car-
te de vizită. Dar viitorul 
performanțelor mari se 
realizează în confruntări 
cu cei mai buni compe-
titori. Astfel, anul trecut, 
membrii acestei asociații 
au decis afilierea lor la 
Uniunea Columbofililor 
Profesionişti din România 
(UCPR). Și sunt singurii 
din Ilfov care au făcut-o.

Iar pentru prima oa-
ră, au organizat şi aceas-
tă expoziție, pentru toate 
cluburile din zona Munte-
niei istorice. 

Victor Costea, res-
ponsabil tehnic al ACB, a 
afirmat: „Ne-am mutat la 
UCPR pentru că aici sunt 
organizate concursuri 
mai mari, mai puternice, 
cu un număr substanțial 
de competitori, unde ri-
gorile de rezistență şi spi-
ritul sportiv sunt la cote 
înalte. Totul devine mai 
motivant. De exemplu, 
până atunci, noi n-am ju-

cat niciodată la catego-
ria maraton.  Acest tip 
de cursă înseamnă peste 
1.000 de km aerieni. Dar, 
din 2018, am participat 
imediat şi ne-am clasat 
între primii 10 câştigători 
puternici, adică pe locul 
7. Sperăm ca palmaresul 
nostru să se mărească în 
2019, să obținem puncta-
je de vârf la Balcaniadă”, 
a conchis el.  

O reușită 
expoziţională

Oficialii au afirmat 
că Expoziția ”Muntenia” 
a fost cea mai reuşită de 
până acum. Au participat 
peste 25 de cluburi, din 
jud. Argeş, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ilfov, Olt şi Pra-
hova. Spațiul Sălii Spor-
turilor din Buftea a ofe-
rit cele mai bune condiții 
columbofililor consacrați 
şi celor peste 320 de po-
rumbei campioni. Iar or-
ganizatorul a asigurat 
toată baza documenta-

ră necesară, alcătuită cu 
fişe individuale, adăpă-
tori, standuri cu hrană 
specială şi medicamente 
pentru păsări.

Bucuria copiilor 
nu e uitată

Intrarea publicului a 
fost liberă, dar, din păca-
te, vremea rea şi gripa au 
micşorat mult numărul de 
copii ai oraşului, care să 
o viziteze. 

Dar totul va fi recu-
perat, cu succes. Pentru 
că, în săptămâna „Școa-
la Altfel”, din primăvara 
aceasta - când elevii au 
activități educative dar şi 
distractive, organizatorul 
a promis să întocmeas-
că un eveniment special, 
numai pentru ei, cu o mi-
niexpoziție şi alte surprize 
dedicate lor. 

„Asta, ca să compen-
săm momentul de acum, 
cu dificultățile iernii şi gri-
pa. Bucuriile lor nu le uităm 
niciun moment”, a spus Va-

sile Pătulea, pre şedintele  
asociației buftene. 

Duminică, 
festivitatea 
premierilor

A fost un adevă-
rat regal, în care strălu-
cirea  celor 188 de cu-
pe a irizat atmosfera Să-
lii de festivități a Primă-
riei oraşului Buftea. Au 
fost premiați toți crescă-
torii de porumbei din ca-
drul Asociației Columbofi-
le Buftea. Categoriile de 
concurs la care au par-
ticipat porumbeii campi-
oni au umplut listele cu 
bunele rezultate obținute 
de-a lungul anului 2018.  

Oaspete de onoare a 
fost Gheorghe Pistol, edi-
lul oraşului. El a primit o 
cupă onorifică, în semn 
de prețuire pentru tot 
sprijinul acordat membri-
lor asociației, de-a lungul 
timpului. I-a fost înmâ-
nată de către Victor Cos-
tea, care, pe toată dura-
ta festivității, i-a premi-

at pe columbofili cu toa-
te premiile câştigate în 
competiții. 

Și a avut mult de lu-
cru. Iar Marele Trofeu, 
cu titlul de „As, Crescă-
tor profesionist”, i-a fost 
acordat lui Victor Chiri-
ac, membru al asociației 
buftene. El a spus: „Sunt 
columbofil din anul 2006. 
Cupa câştigată azi e cea 
mai prețioasă dintre cele 
de până acum”. 

Mai amintim faptul 
că tot el şi-a adăugat la 
colecția de victorii pre-
miate alte 65 de cupe, 
obținute la diverse ca-
tegorii de participare, în 
competiții de toate ca-
librele, pe tot parcursul 
anului trecut.

O altă surpriză plăcu-
tă a fost prezența în rân-
durile celor urcați pe po-
diumul câştigătorilor a 
Laviniei Costea. E singu-
ra fată din asociație, şi 
are 18 ani. E elevă în ul-
timul an, la liceul tehno-
logic „D-tru Dumitrescu”. 

Toate cele 188 de 

cupe şi-au găsit campi-
onii, care le merită cu 
prisosință. 

  
Din cuvântul 
primarului

Edilul  Gheorghe Pis-
tol s-a adresat parti-
cipanților: „Bun găsit tu-
turor. D-lor Vasile Pătulea 
– preşed. al asociației,  
Victor Costea - dir. teh-
nic, Gheorghe Nedelcu, 
preşed. al clubului, dis-
tinşi membri ai Asociației 
Columbofile Buftea, sti-
mați invitați. Sunt ono-
rat să particip la premie-
rea membrilor columbo-
fili ai acestei asociații. Ea 
scoate în evidență efor-
tul pe care dv. l-ați de-
pus pe parcursul anului 
2018. Aceste multe pre-
mii obținute spun că dv. 
ați participat la foarte 
multe competiții, regio-
nale, naționale, dar şi in-
ternaționale. 

Vreau să vă felicit 
pentru reuşita Expoziți-
ei Regionale «Muntenia», 

Expoziţia columbofilă “Muntenia” - campioni şi trofee
Cerul oraşului Buftea e întotdeauna bucuros de ospeţie. Şi 
vibrează cu drag la bătaia aripilor performanţei. Iar porumbeii 
voiajori nu uită de casa lor, nicicum. Campionii zborului o 
regăsesc ţintit, de la mii de kilometri depărtare. Dar văzduhul  nu 
e numai al lor. Poetul Nichita Stănescu ştia că şi “oamenii sunt 
păsări, cu aripile crescute înlăuntru”. Dintr-o astfel de armonie 
se naşte şi se educă spiritul învingătorilor. Aşa că, porumbei şi 
oameni, deopotrivă iscusiţi,  s-au adunat în oraşul ilfovean vineri, 
sâmbătă şi duminică (25-27 ianuarie, a.c.) în premiera expoziţiei 
regionale a columbofililor din toată zona Munteniei. A fost un 
eveniment de anvergură, prin numărul mare de participanţi 
campioni şi trofeele lor.        

Eugen DichisEanu

Buftea. Un eveniment în premieră regională

Aplauze, aprecieri și lauri pentru performanțele campionilor columbofili

Gh. Nedelcu, președ. Club 
Columbofili Buftea, îi oferă 
Laviniei Costea medalia ediției

În expoziția „Muntenia”, un stand cu 
hrană pentru păsări  și vizitatori 

Laureații competițiilor 
columbofile, trofeele lor și 
invitatul de onoare, edilul 
orașului Buftea, Gheorghe Pistol

Victor Chiriac (stg.) și Enache Florin (dr.), 
câștigători la categoria  „As, viteză maturi + 
tineret”, au primit trofeele de la Victor Costea 

Lavinia Costea, Sandu 
Grecu și Victor Chiriac , 
câștigători la categoria 

„Palmares viteză, 3 ani”

Victor Chiriac, Gheorghe Nedelcu şi Florin 
Enache, câștigători la categoria ”Crescători, 
maraton viteză”

Primarul Gheorghe Pistol, între 
vizitatorii expoziției

Edilul orașului  îi asigură pe 
membrii Asociației Columbofile 

Buftea de sprijinul său și al 
Consiliului Local

Gheorghe Pistol și 
Victor Chiriac

Gheorghe Pistol, împreună cu 
Vasile Pătulea și Victor Costea

Câțiva dintre campionii columbofili bufteni
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