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Mo
ş Nicolae  a venit

actUalitateactUalitate

Asociația Club Spor-
tiv de Sănătate Voința 
Buftea a fost înființată 
în anul 2012, cu sprijinul 
primarului Gheorghe Pis-
tol și al Consiliului Local 
Buftea. În prezent, există 
16 discipline sportive, iar 
sutele de copiii înscriși la 
diferite ramuri se antre-
nează cu titlu gratuit. 

Palmaresul crește de 
la an la an, însemnând 
sute de cupe, meda-
lii și diplome obținute la 
competiții sportive inter-
ne și internaționale, iar 
orașul Buftea se poate lă-
uda cu numeroși campi-
oni naționali, europeni și 
vicecampioni mondiali. 

În aceste condiții, es-
te de la sine înțeles că 
Moș Nicolae a avut toate 
motivele să își trimită aju-

toarele, pe 5 decembrie, 
la Sala de Sport a Liceului 
Tehnologic „Dumitru Du-
mitrescu”, pentru a oferi 
surprize dulci prichindei-
lor care, cu susținerea fa-
miliilor lor, au înțeles cât 
de important este spor-
tul pentru devenirea lor și 
pentru sănătate. 

Conform tradiției, îna-
inte de a primi cadouri-
le trimise de Moș Nicolae 
și de demonstrațiile spor-
tive ale fiecărei ciscipline, 
talentații artiști ai Ansam-
blului ”Doina Ilfovului”, ai 
Centrului Cultural Buftea, 
condus de profesor core-
graf Daniela Mândroc, au 
venit să susțină sportul 
prin spectaculoasele lor 
dansuri populare cu ca-
re ne încântă de fiecare 
dată. La fel au făcut, dar 

 într-un registru modern, și 
”Steluțele” Voinței Buftea, 
talentate dansatoare care 
au stârnit ropote de apla-
uze din partea publicului, 
datorită talentului lor.

Moșul a fost dar-
nic nu doar cu sportivii 
legitimați la ACSS Voința 
Buftea, ci și cu toți ceilalți 
copii veniți la serbare. 

Șase noi terenuri 
de sport acoperite 
și un bazin de înot

”Avem performanțe 
din ce în ce mai mari cu 
acești copii minunați și 
dorim practic ca antre-
norii lor să fie dedicați, 
chiar dacă au stat până 
acum în umbră, dar au 
lucrat intens cu elevii lor, 
să se ocupe în continua-

re de formarea lor, pen-
tru a obține performanțe 
și mai mari decât cele an-
terioare. Noi, Consiliul Lo-
cal și Clubul Sportiv Voința 
Buftea dorim să ne înde-
plinim scopul, acela de a 
dezvolta dragostea pen-
tru mișcare, în vederea  
întăririi sănătății și a spi-
ritului de fair-play în toa-
te competițiile sportive. 
 Într-o competiție sporti-
vă este foarte important și 
spiritul de fair-play, iar noi 
punem accent  pe acest lu-
cru, pe modul cum ne pre-
zentăm într-o competiție 
sportivă. În schimb, am 
rugat toți părinții să vină 
alături de club, să îl spri-
jine, în vederea construirii 
și realizării unui adevărat 
parteneriat, din care au 
de câștigat copiii dânșilor. 

Performanțe numeroase 
pentru ACSS Voința Buftea

Copiii sportivi din Buftea au primit, și în acest an, sute de cadouri din partea lui 
Moș Nicolae, prin intermediul primarului Gheorghe Pistol, joi, 5 decembrie, 

în cadrul unei festivități ce a avut loc în moderna Sală de Sport a Liceului 
Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”. A fost un bun prilej pentru 

micii sportivi de a face demonstrații, în funcție de disciplina 
practicată, spre marea bucurie a părinților, bunicilor, 

fraților, surorilor sau prietenilor invitați la 
eveniment.

Cristina NedelCu

Noi ne-am declarat foar-
te mulțumiți anul acesta 
de rezultatele copiilor. Au 
tot  sprijinul nostru și pen-
tru următorii ani și nu ar 
avea de  ce să nu obțină 
rezultate bune sau chiar 
mai bune și în anul urmă-
tor”, ne-a declarat prima-
rul orașului Buftea, Gheor-
ghe Pistol. 

Edilul a anunțat în 
acest context al implică-
rii pe plan sportiv în viața 
comunității buftene că 
obiectivul primăriei și al 
Consiliului Local este ace-
la de a se construi, în fie-
care dintre cele șase car-
tiere ale orașului, câte un 
teren de sport acoperit, 
de tip balon. Acestea s-ar 
adăuga celorlalte șase te-
renuri de sport neacoperi-
te care funcționează deja. 

De asemenea, în prezent 
se lucrează  la un plan 
de urbanism zonal în ve-
derea construirii unui ba-
zin de înot acoperit, în zo-
na Federației Române de 
Juniori. Este un proiect 
prin Consiliul Național de 
Investiții. ”La fel, tot prin 
Compania Națională de 
Investiții, în parteneriat cu 
Federația Română de Fot-
bal, dorim să realizăm un 
teren de fotbal acoperit”, 
a mai spus primarul.

O comunitate în 
care performanța 
este respectată și 
răsplătită

”Voința Buftea are 
tot sprijinul meu în toa-
te acțiunile și activitățile 
pe care dorește să le 

desfășoare. Dragi sportivi, 
dumneavoastră sunteți 
tot ce avem mai bun în 
această comunitate. Avem 
din ce în ce mai mul-
te performanțe cu acești 
minunați copii. Știu că 
acest lucru nu este ușor, 
de aceea îi invit  pe acei 
antrenori dedicați, care 
au înțeles să fie  discreți, 
să lucreze intens cu ele-
vii lor, să fie alături de co-
pii, ca și până acum. Trăiți 
într-o comunitate în ca-
re performanța este res-
pectată și răsplătită. Eu, 
împreună cu conducerea 
clubului, doresc să ne în-
deplinim scopul, acela de 
a dezvolta dragostea pen-
tru mișcare. În calitate de 
primar, am sprijinit și voi 
sprijini, pe deplin, traiecto-
ria Buftei pentru obținerea 

tuturor performanțelor”, a 
mai spus Gheorghe Pis-
tol, care a ținut să îi feli-
cite pe sportivi pentru toa-
te performanțele și le-a 
urat sănătate și putere de 
muncă pentru a continua 
cu aceeași pasiune activi-
tatea în domeniul sportiv. 

cu sute de cadouri dulci la 
copiii sportivi din Buftea
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