Pe baza materialelor documentare puse la dispoziţie de Asociaţia
Judeţeana Argeş ,,Basarab I“ a CMRR ziarul ,,JURNAL DE ARGEŞ“ manager Cristian Vasile a publicat trei articole dedicate unor
reprezentanţii de frunte ai sportului argeşean
Maestru al sportului - plt.adj.pr. IOAN KUTI
Maestru al sportului - lt.col. IOAN ȘERBĂNESCU
Maestru al sportului - prof. GHEORGHE SILVESTRU
Documentarea a fost realizata de Col.r. Ion Catinca şi ziaristul
Marius Ionel sub semnătura căruia apar cele trei articole. Consiliul
director al asociaţiei aduce mulţumiri deosebite conducerii şi îşi
exprima speranţa ca in paginile prestigiosului ziar vor apare si alte
articole dedicate rezerviştilor militari din judeţul Argeş.

Ioan Kuti, argeşeanul maestru al sportului la
radioamatorism, un as al codului morse
Miercuri, 20 Iunie 2012 22:58
Maestru al Sportului este un
titlu de oare în sportul de
performanţă din România pentru
care Ioan Kuti şi-a dedicat
întreaga activitate de radioamator
şi cariera militară. Recunoaşterea
activităţii
şi
a
succeselor
maestrului Kuti se concretizează
în mulţimea de diplome şi medalii
obţinute în decursul celor 54 de ani de activitate neîntreruptă. În anul
1971 a primit titlul de Maestru al Sportului recompensă morală pentru

performanţele obţinute în acest fantastic domeniu al transmiterii şi
recepţiei semnalelor Codului Morse. A lucrat la întreprinderea de
componente pentru aviaţie din Reghin
Maestrul Ioan Kuti s-a născut în oraşul Reghin la 22 august 1940 şi
copilăria şi-a petrecut-o pe malul Mureşului cu speranţa că într-o bună zi
o să ajungă cel mai bun într-o meserie utilă pentru sine şi pentru
societate. Încă din adolescenţă maestrul şi-a însuşit tainele bricolajului în
lemn şi a executat piese de mic mobilier şi diferite obiecte de artizanat.
După absolvirea şcolii elementare şi-a continuat studiile liceale la forma
de învăţământ seral. Talentul său în bricolaj, i-a oferit posibilitatea să se
angajeze ca muncitor necalificat la întreprinderea de componente pentru
aviaţie din Reghin devenind în foarte scurt timp meşter în construirea
fuzelajelor pentru planoare. În anul 1957 a absolvit cu rezultate
deosebite, cursurile de radio-telegrafie organizate de Asociaţia
Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei din oraşul Reghin. Acesta a
fost începutul unei cariere de excepţie ca militar şi radioamator. În anii
ce urmează, până la încorporare, participă la concursuri de radiotelegrafie şi continuă să-şi perfecţioneze cunoştinţele de radioelectronică
şi de însuşire a codului morse la nivelul calificării de clasa întâi.
A fost membru fondator al Radioclubului Universitar Piteşti
În anul 1960 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar
la o unitate de transmisiuni din localitatea Oradea, fiind apoi transferat la
UM 01714 Piteşti unde îşi desăvârşeşte pregătirea tehnică şi de
specialitate. A urmat cursurile Școlii Militare de Maiştri Militari şi
Subofiţeri, fiind avansat la gradul de sergent major şi încadrat pe o
funcţie tehnică în cadrul aceleiaşi unităţi. Realizările de excepţie în plan
profesional datorate talentului, abnegaţiei şi aptitudinilor dobândite de-a
lungul carierei nu puteau fi pe deplin obţinute fără o înţelegere şi
permanent sprijin din partea familiei, a iubitei soţii ce i-a fost alături şi a

celor doi băieţi, Dragoş şi Răzvan, urmaşii maestrului. Cei doi fii şi-au
însuşit alfabetul morse în familie, sub îndrumarea maestrului, devenind
şi ei buni specialişti militari. Și-au urmat tatăl în meserie fiind angajaţi în
unitatea militară la care maestrul şi-a încheiat cariera. Maestrul Kuti a
iubit arma comunicaţii şi informatică, dovadă fiind calificările de clasă
pe care le-a obţinut în diferite specialităţi, concursurile şi olimpiadele de
recepţie şi transmitere morse câştigate, precum şi sutele de
transmisionişti pregătiţi în cei peste 36 de ani de carieră militară. Și după
trecerea în rezervă, maestrul Ioan Kuti a fost interesat de cunoaşterea,
instalarea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor de comunicaţii şi
informatică. Membru al Federaţiei Române de Radioamatorism, membru
fondator al Radioclubului Judeţean Argeş - YO7KFA, membru fondator
al Radioclubului Universitar Piteşti - YO7KXJ, coordonator al secţiei de
radioamatorism Câmpulung Muscel şi membru de onoare al Asociaţiei
Judeţene Argeş a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere,
argeşeanul Ioan Kuti a obţinut locul I la Cupa Dunării, ediţia a doua din
1971 şi locul I şi campion la transmitere viteză la Olimpiada
transmisioniştilor pe armată din 1974.
A făcut legături radio cu peste 25.000 de radioamatori din peste 170
de ţări
Activitatea desfăşurată în armată i-a fost răsplătită lui Ioan Kuti cu
ordine şi medalii ale statului român aşa cum ar fi medalia Meritul
Militar, clasa a II-a şi a III-a sau ordinul Meritul Militar, clasa I, a II-a şi
a III-a. Nu în ultimul rând trebuie specificat că Ioan Kuti a primit şi titlul
de ”Fiu al Argeşului” acordat de Consiliul Judeţean Argeş în anul 2010
prin care se recunoaşte activitatea desfăşurată de maestrul Kuti timp de
53 de ani pe meleagurile judeţului Argeş. Militar de carieră şi autorizat
ca radioamator de emisie din anul 1969, maestrul Kuti a fost un
împătimit al lucrului în telegrafie, a fost un DX-man, a făcut

performanţe şi a ajuns Maestru al Sportului. A fost lector la numeroase
cursuri de formare a noilor radioamatori la disciplinele trafic radio şi
telegrafie ale radioclubului precum şi la numeroase generaţii de
profesionişti. Ca radioamator a făcut legături radio cu peste 25.000 de
radioamatori din peste 170 de ţări ale globului, 99% din acestea fiind în
radiotelegrafie. (Marius IONEL)

Ion Şerbănescu, maestrul care a realizat
numeroase recorduri în recepţia la viteză a
semnalelor morse
Joi, 09 August 2012 13:38
Decernarea titlului de
Maestru al sportului a fost o
răsplată bine meritată pentru
activitatea prestigioasă şi
prodigioasă desfăşurată de Ion
Şerbănescu în perioada 19531971. Șerbănescu s-a pregătit
cu tenacitate şi răbdare pentru
a deveni cel mai bun în acest
domeniu fantastic al radioamatorismului şi a realizat în diferite etape ale
activităţii recorduri remarcabile în recepţia la viteză a semnalelor morse.
În anul 1971 maestrul Ion Şerbănescu împreună cu colegul său de
echipă, maestrul Ioan Kuti, au adus pentru prima oară echipei judeţului
Argeş titlul de campioană republicană la recepţie regularitate.
Recepţia şi transmiterea alfabetului morse s-au transformat uşoruşor în profesie şi pasiune
Ion Șerbănescu s-a născut la 31 octombrie 1932 în cartierul
bucureştean Rahova, cartier de suflet al maestrului, considerat un loc
plin de istorie al Capitalei. Opţiunea sa pentru o întreagă viaţă a fost

cariera militară şi, cu speranţa unei vieţi mai bune, maestrul Ion
Şerbănescu şi-a început-o în anul 1951, la vârsta de 19 ani, în cadrul
Şcolii de Ofiţeri de Transmisiuni Sibiu. După absolvire şi avansare la
gradul de locotenent a îndeplinit funcţii militare în garnizoanele
Bucureşti, Buzău şi Piteşti, loc unde de altfel s-a şi stabilit definitiv. În
anul 1957 Ion Șerbănescu a reprezentat cu cinste România şi Armata
română la concursul internaţional de radiotelegrafie al radioamatorilor
organizat la Karlovy Vary, în Cehoslovacia. Crezul în demnitatea
Armatei ca instituţie fundamentală a statului român i-a oferit şansa să se
pregătească intens şi să devină un remarcabil specialist în domeniul
transmisiunilor. Recepţia şi transmiterea alfabetului morse s-au
transformat, uşor-uşor, în profesie şi pasiune. Timp de peste 35 de ani a
purtat cu respect şi demnitate însemnul ,,Specialist clasa I”.
Titlul de Maestru al sportului i-a fost decernat în anul 1971
Pe tot parcursul carierei militare Ion Șerbănescu s-a remarcat prin
competenţă, corectitudine, o excelentă pregătire de specialitate şi o
ţinută militară ireproşabilă. Sub deviza ,,Patrie, Onoare, Demnitate“ a
militat în fiecare moment al vieţii trăite în armată pentru ca uniforma
militară să impună respect. În altă ordine de idei, menţionăm faptul că
familia maestrului Ion Şerbănescu prin înţelegere, încredere, respect şi
iubire reciprocă i-a dat puterea să depăşească toate barierele şi
obstacolele pentru a ajunge la performanţele obţinute în activitatea de
radioamator. Titlul de Maestru al sportului i-a fost decernat în anul 1971
de Biroul Consiliului Executiv al Consiliului Naţional pentru Educaţie
Fizică şi Sport pentru performanţele obţinute în radioamatorism.
Distincţia a fost considerată de Ion Şerbănescu ca un titlu de onoare,
care la vremea respectivă avea mai mult o valoare morală decât
materială. Protagonistul nostru a devenit în anul 1967 campion
republican şi în cadrul probei de recepţie viteză, când maestrul Ion
Şerbănescu a stabilit un nou record republican cu 280 de cifre pe minut,
vechiul record aparţinând, cu 250 de cifre pe minut, din 1966, lui Vasile
Căpraru.

A adus pentru prima oară echipei judeţului Argeş titlul de
campioană republicană la recepţie regularitate
Cariera argeşeanului, prin adopţie, Ion Șerbănescu a continuat pe o
pantă ascendentă şi în anul 1968 a devenit vicecampion republican la
regularitate şi recepţie, în anul 1969, campion republican la regularitate
şi recepţie şi în 1970 campion republican individual şi campion
republican cu echipa judeţului Argeş din care a făcut parte şi maestrul
Ioan Kuti. În anul 1971 maestrul Ion Şerbănescu împreună cu colegul
său de echipă, acelaşi Ioan Kuti, au adus pentru prima oară echipei
judeţului Argeş titlul de campioană republicană la recepţie regularitate.
În perioada 1967-1971, maestrul Ion Şerbănescu a fost nominalizat în
primii 10 sportivi ai anului din judeţul Argeş. Pentru Ion Şerbănescu
,,Radioamatorismul a fost o pasiune mai puternică decât viaţa”, aşa cum
însuşi a afirmat de nenumărate ori. Pe lângă maestrul Ioan Kuti, Ion
Șerbănescu este considerat printre primii performeri ai
radioamatorismului argeşean, iar titlul de maestru al sportului în acest
domeniu nu a fost decât o încununare a realizărilor sale din a doua
jumătate a secolului XX. (Marius Ionel)

Gheorghe Silvestru, părintele pistelor de
bowling din Piteşti
Joi, 23 Decembrie 2010 17:56
Născut în anul 1946 în Ploieşti,
Gheorghe Silvestru este maestru emerit al
sportului şi multiplu campion mondial,
european şi naţional la popice. De
asemenea, maestrul Silvestru este cel care
a iniţiat proiectul de construcţie a pistelor
de bowling din Piteşti şi care a adus mai
multă popularitate acestui sport în judeţul
Argeş în anii ’80 şi ’90.

Pasiune moştenită din tată-n fiu
Maestrul Gheorghe Silvestru a activat timp de 15 ani la echipa de
popice a Petrolului Ploieşti. În acest timp a câştigat titlul de campion
naţional la popice şi a participat şi la campionatul european, obţinând
aici medalia de argint. „Atracţia către acest sport a plecat de la faptul că
tatăl meu a jucat popice la un nivel destul de ridicat pentru acele
vremuri. Şi aşa, uşor-uşor, mergând la sala de popice, am început să joc
şi eu. După clasele primare deja practicam acest sport şi o făceam foarte
bine. Cum aveam puţin timp liber, cum fugeam la sala de bowling”,
povesteşte profesorul Silvestru. În anul 1968 s-a organizat primul
campionat naţional de popice pentru juniori în România, competiţie la
care Gheorghe Silvestru a fost cel mai bun obţinând şi prima medalie de
aur. „La acest prim titlu am avut foarte mari emoţii, dar a fost ceva
extraordinar. Cu sentimente de genul acestora nu te mai întâlneşti
vreodată în viaţă”, a mai spus campionul. După ce a ieşit campion
naţional Gheorghe Silvestru a participat cu Petrolul în Cupa Campionilor
Europeni. Şi aici sportivul a făcut o figură foarte frumoasă reuşind o
clasare de excepţie pentru o echipă românească care participa pentru
prima dată la o asemenea competiţie şi anume locul II.
„Împreună cu arhitectul Teodorescu am turnat pistele de bowling
din Piteşti”
În anul 1973, Silvestru a mai câştigat o dată titlul de campion
naţional şi în acelaşi an a participat şi la campionatul mondial din
Germania unde a făcut cu adevărat senzaţie. „Eram un fel de junior
printre seniori şi pentru că am avut o ambiţie ieşită din comun am reuşit
să obţin primul titlu mondial. Am fost oarecum favorizat şi de noroc, dar
am avut şi talent. Oricum la popice dacă nu ai un pic de noroc treaba nu
prea merge. Aşa că cu talent, cu noroc şi cu multă pregătire ca la carte
am reuşit să obţin medalii cu care nu prea există român care să se laude
în acest sport. Nu pot să nu îi amintesc şi pe cei care m-au iniţiat şi care
m-au pregătit în acest sport pentru că vă spun am făcut sport de
performanţă, profesionist. În primul rând îi mulţumesc pe această cale

tatălui meu, Minea Silvestru şi apoi profesorului Ion Dinescu, unul
dintre cei mai buni antrenori din ţară la vremea respectivă. Acesta era
atunci un fel de Dumnezeu al popicelor, ştia absolut tot ce avea legătură
cu lumea acestui sport”. În anii ’80 Gheorghe Silvestru avea să mai
câştige de trei ori campionatul mondial de popice, competiţii care s-au
desfăşurat succesiv în Germania, Austria şi Italia. În 1983 a absolvit
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi a mers la Constanţa, oraş ales
de Silvestru în detrimentul Bucureştiului. Cu echipa de la malul mării
antrenorul Silvestru a reuşit promovarea în Divizia A şi a obţinut şi
medalia de bronz atât ca antrenor cât şi ca jucător la campionatul
european. În anul 1983 printr-un concurs de împrejurări, Gheorghe
Silvestru a ajuns şi în judeţul Argeş. „Sportul dedicat popicelor era la
vremea respectivă foarte subţire în judeţul Argeş. Aici mai mult fotbalul
avea popularitate. Aşa că m-am pus pe treabă şi împreună cu arhitectul
Teodorescu am turnat pistele de bowling din Piteşti. Bineînţeles că totul
a fost posibil după ce am mers la prim-secretarul de atunci şi i-am
solicitat să facem o echipă de popice la Piteşti. Răspunsul a fost
afirmativ şi aşa că am trecut la treabă. Aşa cum spuneam, am turnat
pistele de popice din Piteşti, dar echipă nu am format atunci, ci mai
târziu pentru că pe linie de partid am fost mutat la Tg. Mureş. Cu această
echipă am câştigat de trei ori titlul naţional şi o dată titlul de campion
european. În această perioadă am mai câştigat de două ori şi campionatul
mondial”.
A ieşit de şapte ori campion mondial de popice
Gheorghe Silvestru se poate lăuda aşadar cu şapte titluri de
campion mondial, niciun român nemaifăcând o astfel de performanţă în
istorie la popice. În Argeş a existat o echipă de nivel municipal care a
reuşit să ajungă la nivelul ligii a doua. Din păcate eu nu am reuşit să
formez o echipă adevărată aici pentru că nu am fost sprijinit aproape
deloc. Dar mie mi se datorează construcţia pistei de popice din Piteşti pe
care a jucat un timp echipa Tablierul şi care s-a păstrat în timp. Apoi
pentru că am observat că nu am nicio şansă în Argeş, am antrenat echipa
Cimentul Fieni şi-mi amintesc că făceam săptămânal naveta Fieni-Piteşti

pentru că deja locuiam cu familia în oraşul lalelelor. Cu Fieniul am ieşit
campion european de două ori”. În anul 2000 Gheorghe Silvestru s-a
retras din activitatea de antrenor şi jucător de popice după ce timp de 38
de ani s-a dedicat în exclusivitate acestui sport devenind antrenor emerit
şi maestru emerit al sportului.
„Am făcut performanţe greu de egalat”
„În prezent privesc cu tristeţe lipsa de interes pentru acest sport din
punct de vedere al performanţei. Eu am lăsat ceva în urma mea, am făcut
performanţe greu de egalat. Sunt dezamăgit pentru că la popice s-au
terminat resursele financiare. Nu am nici rentă viageră deşi cred că
trebuia să primesc pentru tot ce am făcut în acest sport. Cei de la
Federaţia Română de Popice ne spun tot timpul că nu sunt bani. Vă spun
că nu este vorba de cine ştie ce sume de bani pentru că în viaţă nu mai
suntem decât vreo cinci persoane în România care ar fi trebuit să primim
acei bănuţi”. Gheorghe Silvestru a obţinut şapte medalii de aur, două de
argint şi două de bronz la campionatele mondiale, trei de aur şi una de
bronz la campionatele europene şi nenumărate medalii pe plan naţional.
„Caut pe internet şi nu găsesc nimic despre campionii mondiali români
de popice. Sunt pur şi simplu dispăruţi. Nimeni nu se mai interesează de
ei. Vă spun cu mâna pe inimă că pe vremurile mele eram cât de cât
apreciaţi pentru ceea ce făceam, însă acum totul s-a dat uitării. Este
incredibil cum viaţa trece pe lângă noi şi nimeni nu ştie că România a
dat campioni mondiali la popice”, a punctat argeşeanul.
(Marius IONEL)
Distinşii sportivi sunt membri de onoare ai asociaţiei cadrelor militare in
rezerva si in retragere din judeţul Argeş

