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Premii şi dulciuri pentru micuţii participanţi la concursul de 
încondeiat ouă

Primăria municipiului Mangalia, în parteneriat cu un grup de voluntari din localitate, 
au organizat la sfârşitul săptămânii trecute, un concurs de încondeiat ouă, în scop 
umanitar. Concursul a făcut parte din campania de întrajutorare, intitulată "Voluntar 
pentru o zi", care se derulează în aceste zile în localitate. Evenimentul a reunit la 
startul competiţiei peste 60 de preşcolari şi elevi ai grupelor pregătitoare din cadrul 
unităţilor  de  învăţământ  din  oraş. Micuţii,  sub  îndrumarea cadrelor  didactice au 
demonstrat că au talent,  imaginaţie şi  creativitate în arta   încondeierii  ouălor de 
Paşte,  ulterior,  acestea  fiind  dăruite  persoanelor  nevoiaşe  din  oraş.  Talentul şi 
priceperea micuţilor au fost recompensate de către municipalitate,  cu  diplome de 
participare şi  dulciuri,  iar  premierea locurilor fruntaşe va avea loc în cadrul  unui 
spectacol, susţinut de tineri voluntari la Casa de Cultură, joi seară, începând cu ora 
18.30. În cadrul concursului organizat, sâmbătă, la care au participat preşcolari ai 
grădiniţelor din oraş, locul I i-a revenit lui Sebastian Cercel-Grădiniţa nr. 7, locul al 
II-lea a fost câştigat de Verginia Palade de la aceeaşi unitate preşcolară, în timp ce 
pe locul al III-lea s-a clasat Geaner Dulgheru de la Grădiniţa nr.1. Premiul special 
al  juriului  a fost  acordat  micuţului  Leonard Tănase, care a realizat  o frumoasă 
creaţie reprezentată de un ou modelat în plastilină. Cea de-a doua zi a competiţiei 
ouălor încondeiate s-a bucurat de acelaşi succes în rândul micuţilor participanţi, 
care  au  fost,  de  asemenea,  premiaţi.  De  această  dată,  marele  premiu  a  fost 
acordat elevei Ana-Maria Vârtej, de la Şcoala Gimnazială "Gala Galaction", locul al 
II-lea a fost  ocupat  de  Luciana Ungureanu,  elevă a Şcolii  Gimnaziale nr.2,  iar 
ultimul loc pe podium a fost câştigat de Ailin Suliman, elevă a Şcolii Gimnaziale nr. 
1  din  Mangalia.  Şi  concursul  de  duminică  a  avut  un  premiu  special  al  juriului, 
acordat lui Vlăduţ Ţăranu, elev al Şcolii Gimnaziale nr. 3.

29 aprilie 2013 Biroul de presă

Şos. Constanţei, nr.13, 905500, Mangalia, România
Tel. 0241751011, 0241751030, 0241751060, 0241751211, 0241751299, 0241751905, 0756201259, 0800-62642542

Fax 0241755606
www.mangalia.ro , primaria@mangalia.ro


