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Cu ocazia acestei in-
augurări, dar mai ales cu 
ocazia sărbătorii de 1 De-
cembrie, ziua Marii Uniri, 
autoritățile locale au or-
ganizat și un mic târg de 
Crăciun pentru primii vizi-
tatori ai noului parc.

Aici, în cele câteva 
căsuțe, aceștia puteau 
găsi kürtos kalacs fierbin-
te, tradiționala fasole cu 
cârnați, vin fiert aromat 
sau ceai cald, dar și ju-
cării sau podoabe pentru 
pomul de Crăciun.

Și nu au fost puțini 
amatorii de astfel de 
bunătățuri, care au stat 
minute bune la coadă 
pentru a primi kürtos ka-
lacs-ii aburinzi, care au 

fost preferații acestora, 
dar și pentru produse-
le enumerate mai sus, în 
ciuda unui frig pătrunzător 
care le îmbujora obrajii.

Un parc mult 
așteptat de 
locuitorii din zonă

Despre noua investiție 
a primăriei am stat de 
vorbă cu Petre Anghel, 
administratorul public al 
comunei, aflat acolo pen-
tru a sărbători împreună 
cu locuitorii din zonă Ziua 
Națională a României.

El ne-a oferit câte-
va date cu privire la noul 
parc și ne-a informat des-
pre câteva dintre proiec-
tele administrației locale. 

„Astăzi, la Chiajna, 
am inaugurat parcul din 
zona străzii Amforei, care 
este finalizat în proporție 
de 90 la sută. Urmează 
să îl finalizăm în totalita-
te zilele următoare, de-
oarece ploaia a întârzi-
at desfășurarea lucrărilor. 
Parcul are o suprafață de 
2 hectare, iar construcția 
lui a început în urmă cu 
două luni. Practic, parcul 
are două suprafețe ca-
re sunt delimitate de do-
uă investiții aflate în curs 
de realizare – o grădiniță 
și o școală, care fac parte 
dintr-un proiect mai am-
plu, care are în vedere 
construirea unui campus 
preuniversitar în această 
zonă.

În parc există și o 
suprafață pe care se va 
amenaja un loc de joacă 
pentru copii, dar am mai 
amânat această lucrare, 
deoarece pe 13, 14 și 15 
decembrie, începând cu 
orele 17.00, vom organi-

za o serie de spectacole 
în acel loc și va trebui să 
montăm o scenă. 

Tot astăzi, am ame-
najat și un târg de Cră-
ciun, în care pot fi gă-
site căsuțe cu produ-
se tradiționale și produ-
se legate de sărbătorile 
de iarnă, dar și un brad 
proaspăt plantat, pe care 
l-am împodobit”, ne-a ex-
plicat Petre Anghel.

Cetățenii se 
bucură că au un 
parc frumos

Pe lângă cei care ve-
niseră la târgul de Cră-
ciun, pe aleile parcului 
sau pe băncile proaspăt 
montate am întâlnit foar-
te multe mămici ieșite la 
aer curat cu copiii lor. Am 
încercat să aflăm opiniile 
acestora despre inițiativa 
primăriei, iar impresii-
le au fost extrem de po-
zitive. 

„Este o investiție ex-

traordinară, deoarece 
în această zonă suntem 
foarte multe mămici cu 
foarte mulți copii și nu 
aveam unde să mergem 
cu cei mici. E un parc 
foarte frumos, ne place 
foarte mult! Fetița mea 
are 7 luni, iar băiețelul, 
care are 3 ani, este foarte 
încântat că va avea unde 
să se joace, că are spații 
să se plimbe. Mai mult, 
aici copiii noștri vor fi în 
siguranță”, ne-a spus Ale-

xandra, una dintre mă-
micile care ieșiseră la aer 
curat cu copiii.

„E un lucru bun pen-
tru cetățeni, un lucru ex-
traordinar de bun din par-
tea primăriei. Felicitări! 
Ne bucurăm pentru acest 
parc, noi locuim chiar în 
apropiere, la 30 de metri, 
și ne bucurăm pentru co-
piii noștri că n-o să-i mai 
ținem între blocuri”, ne-a 
spus și un tătic, aflat cu 
familia în parc.

La Chiajna, Ziua Națională a fost sărbătorită 
în noul parc din Militari Residence

Ziua de 1 Decembrie a sosit în comuna 
Chiajna cu o surpriză pentru locuitorii din 
zona străzii Amforei, din cartierul Militari 
Residence. O surpriză care le-a adus 
cetățenilor de aici un parc nou-nouț, loc în 
care aceștia, dar mai ales copiii lor, își vor 
petrece o bună parte din timpul lor liber.
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public Petre Anghel


