
Porumbei albi, de inchiriat pentru nunti
Sibianul Eugen Ilie este un columbofil pasionat care si-a lansat o afacere inedita: inchiriaza porumbei
pentru nunti.

 Eugen Ilie si-a lansat mica afacere dupa ce a vazut ca da roade in alte tari. " Aceasta idee mi-a venit in
momentul in care am fost in Anglia si am vazut ca acolo este deja un obicei ca la fiecare nunta sa se
elibereze si porumbei. De altfel, obiceiul s-a extins intr-atat incat porumbeii sunt folositi la botezuri si
chiar si la inmormantari ", povesteste el.

 inchiriatul propriu-zis nu l-a inceput demult, de doar cateva luni. Dar are deja cam doua-trei comenzi pe
luna. " Nu este activitatea mea principala de aceea o fac doar in timpul meu liber, fiind mai mult o
pasiune decat o afacere. Ţinand cont ca tariful este de 10 lei pentru fiecare porumbel, castigul de abia imi
acopera cheltuielile ".

 Pentru cei care doresc sa aiba la nunta lor porumbei, rezervarile pentru eveniment se fac cu cel putin
una-doua luni inainte cu conditia ca evenimentul sa fie in judetul Sibiu. "Altundeva nu ma duc, desi am
primit foarte multe solicitari ".

 Porumbeii pe care Eugen ii foloseste la astfel de evenimente sunt exclusiv de culoare alba din rasele " 
postasi " si " voiajori ". "  De obicei mi se cer cate zece porumbei, mai rar sunt cereri mai mari, de 15-16
porumbei. Am avut si clienti care imi cereau doar un numar impar, de regula sapte din superstitie sau un
client care mi-a cerut sapte porumbei pentru ca ziua de nastere a mirelui era pe data de sapte ", descrie
usor amuzat Eugen.

 Clientii sai nu sunt deloc doar oamenii cu bani din judet cum s-ar crede." De regula  sunt solicitat de
catre oameni obisnuiti, singura nunta a unei personalitati la care am participat a fost in aceasta luna, la
nunta fetei lui Ioan Cindrea ".

 Porumbeii pe care ii elibereaza la nunti se intorc de fiecare data acasa. Ei sunt eliberati din cusca lor
speciala in fata bisericii, dupa ceremonialul religios, in momentul in care mirii ies din biserica.
 Deocamdata, Eugen nu se gandeste sa isi extinda mica afacere. Va fi multumit daca va fi chemat si la alte
evenimente, in afara nuntilor.
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