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Cristina NEDELCU

De Ziua Copilului, începând 
cu ora 17.00, s-a dat startul 
distracției la Tunari, iar trambu-
linele și toboganul gonflabil din 
parc au fost complet gratuite 
pentru toți copiii.

Ca peste tot în România, 
și în județul Ilfov, în fiecare 
an, în prima zi de vară se ce-
lebrează Ziua Internațională a 
Copilului - prilej de a sărbă-
tori cea mai frumoasă perioa-
dă din viața fiecărui om, co-
pilăria! 

Drept urmare, pe 1 iunie, 
Primăria Tunari i-a așteptat cu 
mic, cu mare, pe copii în par-
cul central din Tunari, pen-
tru a sărbători cum se cuvine 
această zi minunată, alături de 
personajele preferate: “Bubu-
ruza miraculoasă”, “Rainbow  
Dash” și “Bufniță” din Eroi în 
pijamale.

Reușita petrecerii a fost asi-
gurată și prin jocuri interactive, 
karaoke, baloane de săpun, fa-
ce painting, baloane modelabile 
și, nu în ultimul rând, cu surpri-
ze dulci pentru copii!

”Mulțumirea copiilor 
ne inspiră”

”Sunt fericit pentru că am 
reușit să le oferim micuților tună-
reni un spațiu în care să își săr-
bătorească ziua așa cum își do-
resc. Cei mici s-au distrat, iar 
părinții au fost încântați văzân-
du-i cum se joacă, cum zâmbesc, 
cum cântă și se bucură sincer, 
iar mulțumirea lor ne inspiră să 
desfășurăm astfel de evenimen-
te mai des!”, a transmis primarul 
comunei Tunari, Cristian Niculae.

Copiii au avut parte, așadar, 
de numeroase activități cu mul-
tă bucurie însoțită de razele 
soarelui. Pentru a împăca toa-
te gusturile, au fost organizate 
și probe sportive. Copiii au pri-
mit mingi și au jucat fotbal. Mai 
exact, micuții care au vrut să 
facă sport de ziua lor au venit 
pe terenul de fotbal, unde au 
fost organizate meciuri amica-
le între copiii localității, pe gru-
pe de vârstă. Aproximativ 70 de  
mici sportivi au primit numeroa-
se aplauze, aprecieri, dar și câ-
te un suc, mingi, șepci și trico-

uri personalizate cu sigla Clubu-
lui Sportiv Arsenal Tunari.

 
Toți copiii au nevoie 

de sprijinul și atenția 
noastră, zi de zi
Să nu uităm că Ziua Inter-

națională a Copilului este un pri-
lej de a oferi sprijin copiilor, de a 
aprecia și iubi copiii și de a pro-
mova bunăstarea copiilor din 
toată lumea. 1 Iunie este ziua în 
care trebuie să conștientizăm că 
interesul pentru copil trebuie să 
fie  unul prioritar și că toți copi-
ii au nevoie de sprijinul și atenția 
noastră zi de zi. Declarația cu pri-
vire la drepturile copilului a fost 
aprobată pe 20 noiembrie 1959 
și a proclamat drepturi egale 
pentru copii la educație, învăță-
mânt, asigurare socială, dezvol-
tare fizică și spirituală indiferent 
de culoarea pielii, naționalitate, 
origine socială, situație materială 
sau alte statuturi. Declarația face 
un apel la părinți, organizații ne-
guvernamentale și guvernele tu-
turor statelor de a recunoaște și 
a respecta drepturile copiilor. 

ZIUA COPILULUI, LA TUNARI

De 1 Iunie, micii tunăreni  
s-au jucat după pofta inimii și s-au 
întâlnit cu personajele preferate

Miercuri, 1 iunie, parcul central din Tunari a fost 
împânzit de zâmbete, pentru că toată lumea a venit 
să sărbătorească Ziua Copilului. După doi ani de griji, 
prima zi de vară a sosit, în sfârșit, fără nicio pandemie, 
iar veselia și relaxarea și-au reintrat în drepturi.


