
Interviu cu unul dintre membrii columbofili galateni  
Necula Ionut – com. Pechea – jud. Galati  
 

1. Cum ai ajuns sa fii pasionat de sportul cu porumbei voiajori ? 
Raspuns : Aceasta pasiune o mostenesc de la unchiul meu Cralea Virgiliu din Tulcea , pot 
sa spun ca el mi-a trasmis  acest microb . 

2. Cum au fost inceputurile ? ( Crescatorie , primii porumbei ) 
Raspuns : Crescatoria am construit-o in anul 2007 iar primii porumbei i-am primit de la 
domnul Butucanu Stefan si unchiul Cralea Virgiliu  

3. Cati ani ai ? De cand esti membru columbofil si care este primul primul 
succes pe care ti-l amintesti ? 

Raspuns : Am 19 ani , sunt membru columbofil din anul 2007 , in anul 2010 am reusit sa 
ocup locul 1 judetean  la categoria AS FOND tineret  si locul 3 judetean la categoria AS 
Maraton tineret   

4. Spune-ne cum ai fost primit ca membru columbofil fiid copil , tinand cont ca 
ceilalti erau in varsta ? 

Raspuns : In perioada cand eu m-am inscris ca membru columbofil erau si alti membri 
noi , chiar daca mai in varsta ca mine . Pot sa va spun un lucru , in Galati se duce o 
munca de lamurire de atragere a tinerilor in sportul columbofil . Tinerii sunt incurajati , 
ajutati si li se prezinta toate problemele pe care le vor intalni in aceasta activitate , exact 
asa cum sunt ele , nu eronat . Cei care vin din curiozitate si nu participa activ la tot ce 
inseamna sport columbofil , nu rezista si se autoelimina . Personal nu am fost menajat , 
am participat la toate activitatile aferente sportului columbofil , culminand cu desemnarea 
ca delegat la concursul Varsovia 2 .  

5. In cadrul asociatiei tinerii sunt premiati , scutiti de la taxe ? 
Raspuns : In cadrul asociatiei neincasandu-se fonduri nu se fac premieri . Gandul tuturor 
se indreapta spre titlurile de la nivelul national . Am fost sponsorizati de anumiti 
columbofil si chiar premiati , prentru constanta participarii la concursurile de fond si 
maraton . Personal in anul 2010 am fost premiat de conducere pentru rezultatul deosebit 
obtinut de porumbelul 349736/ 09 M care a reusit sa fie singurul porumbel din judet care 
la varsta de un an sa claseze 4110 km in 5 etape 2 fond + 3 maraton . Este o satisfactie 
foarte mare ca elev sa obtii asemenea rezultate intr-o concurenta cu columbofili 
consacrati atat pe judet cat si pe zona sau national . 

6. Pentru varsta ta cum ti se pare sportul columbofil ? 
Raspuns : E foarte greu sa te apuci de acest sport daca nu ai sustinerea familiei , in 
special sustinerea financiara . O crescatorie se face cu multi bani , un ceas costa la fel de 
multi bani , porumbeii depind de ce noroc ai sa-i procuri , iar concursurile sunt destul de 
scumpe pentru posibilitatea unui elev etc. In schimb am gasit in acest sport multe lucruri 
benefice : iubirea animalelor , dezvoltarea cunostintelor despre genetica , medicina , 
geografie , socializare si nu in ultimul rand acceptarea de a sti sa pierzi si de a sti sa te 
bucuri de rezultate in limitele sportivitatii . 

7. Ce sfaturi dai generatiei tale ?  
Raspuns : Nu am experienta necesara sa dau sfaturi , dar din probleme de care m-am lovit  
, as putea sa le recomand sa-si caute profesori care arata prin fapte , cum se practica 
sportul columbofil , nu prin teorii . Le recomand sa-si procure cativa porumbei sau oua de 
la cativa crescatori constanti si sa zboare etapa dupa etapa fara retinere , deoarece numai 



asa iti poti forma porumbei de viitor . Sa nu complice lucrurile cu fel de fel de retete 
miraculoase luate de pe internet , uitand de lucrurile simple . Sa nu se amageasca cu iluzii 
daca au ocupat locuri de varf la o etapa doua . Sa caute porumbei constanti care etapa 
dupa etapa si an dupa an vin acasa indiferent de vreme .  
 
Cu ocazia acestui interviu tin sa multumesc tututor columbofililor care m-au sustinut si 
ajutat : domnului Cralea Virgiliu . domnului Butucanu Stefan , domnului Miron Daniel 
de la care am primit porumbei si sfaturi in acelasi timp . Multumesc si familiei pentru 
sustinerea financiara si nu numai . Vant in pene ! 


