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Așadar, în cadrul 
acestei înfrățiri de suflet, 
săptămâna trecută, dar 
și în cursul acestei săptă-
mâni, comuna Dobroești 
a fost și este gazdă ge-
neroasă pentru aproape 
100 de elevi de la școlile 
din Horăști și pentru 
însoțitorii lor.

Concret, două grupuri 
de copii - fiecare numă-
rând circa 50 de persoa-
ne (elevi și însoțitori) au 
fost și încă sunt oaspeți 
ai comunei Dobroești. Pri-
mul grup a sosit pe 25 iu-
lie și a plecat sâmbătă, 30 
iulie, iar cel de-al doilea a 
sosit luni, 1 august și va 
pleca spre Republica Mol-
dova, sâmbătă, pe 6 au-
gust 2022.

Primăria Dobroești a 
pus la dispoziția musafiri-
lor infrastructura de care 
dispune, astfel încât copi-
ii să se simtă ca într-o ta-

bără reușită. Astfel, auto-
carul Primăriei Dobroești a 
fost trimis la Ialoveni, pen-
tru a aduce primul grup 
și a dus copiii acasă, la fi-
nalul primei săptămâni, a 
adus a doua serie de co-
pii și îi va duce înapoi, pe 
6 august. În timpul petre-
cut în România, copiilor și 
însoțitorilor lor li s-au asi-
gurat cazarea în spațiul 
amenajat la Sala Sportu-
rilor ”Unirea” Dobroești, 
cele trei mese/zi și un 
program diversificat de 
distracție și culturalizare.

Încă de la sosire, pri-
mul grup a fost primit 
cum se cuvine - cu bucu-
rie, gustări delicioase, apă 
și sucuri reci - la Biserica 
Fundenii Doamnei, de că-
tre preotul paroh George 
Cazacu, iar cel de-al doi-
lea grup a avut programa-
tă prima vizită din cea de-
a doua săptămână de ”ta-

bără de vară”, la Biserica 
Dobroești, fiind așteptați 
aici de preotul paroh Da-
niel Frujină.

Vizite și multă 
distracție

În continuare, progra-
mul a cuprins vizite scur-
te la obiective importante 
din comună, de exemplu, 
campusul școlar Dobroești 
- Fundeni sau Primăria co-
munei, iar marțea trecută, 
frații moldoveni și-au pe-
trecut ziua la malul Mării 
Negre. Au fost la Delfinariul 
din Constanța și au ajuns și 
pe plaja Modern, pentru o 
tură de bronz și bălăceală.

Miercuri, oaspeții de 
peste Prut au vizitat Pa-
latul Parlamentului și Mu-
zeul Național de Istorie 
Naturală ”Grigore Anti-
pa”, din București, iar zi-
ua s-a încheiat cu ore bu-
ne de înot în bazinul se-
mi-olimpic din campusul 
școlar din Fundeni, alături 
de profesorii de înot și an-
trenorii din Dobroești. 
Și, pentru că au spus că 

le place și voleiul foar-
te mult, la Sala Sporturi-
lor ”Unirea”, unde au fost 
cazați, s-a montat special 
pentru copii, fileul pentru 
volei, s-a pornit muzica, 
iar seara, înainte de cul-
care, oaspeții au mai tras 
o rundă de joacă.

Joi, copiii au fost la 
munte, în program fiind 
bifate vizitele la Castelul 
Peleș, din Sinaia și Cas-
telul Bran, situat în Pasul 
Bran-Rucăr, iar la întoar-
cerea în Dobroești, cei 
mai rezistenți au continu-
at pasele peste fileul de 
volei.

Tort și șampanie, 
pentru toată lumea!

Vineri, în ultima zi de 
distracție, deoarece zi-
ua de sâmbătă s-a con-
sumat pe drumul spre Ia-
loveni, elevii din Horăști 
s-au răcorit după o săp-
tămână fierbinte, la pro-
priu, la circa 100 de km de 
București, în ”palatul de 
sare” de la Slănic Prahova.

Și, pentru că vineri a 
fost ziua de naștere a doi 
dintre copiii din Horăști, 
gazdele au pregătit pen-
tru toată lumea tort de-
licios și șampanie, mar-

când astfel și finalul unei 
prime săptămâni de ”ta-
bără de vară”, de neuitat, 
în Dobroești!

Luni, 1 august 2022, 
la ora închiderii ediției 
Jurnalului de Ilfov, cel 
 de-al doilea grup de copii 
din Horăști era așteptat 
să ajungă la Dobroești, 
autoritățile locale pregă-
tind și pentru ei același 
program antrenant și 
promițând că, la finalul 
săptămânii de tabără, ele-
vii moldoveni își vor amin-
ti cu mare plăcere de zile-
le petrecute în localitatea 
ilfoveană.
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Gazde primitoare pentru 
frații de peste Prut

Zeci de copii din Republica Moldova, în 
tabără, la Dobroeşti

 Elevi de la școlile din satul Horăști, raionul Ialoveni, au petrecut două săptămâni pline de voie bună și 
cunoaștere, în România, la invitația administrației comunei Dobroești, cele două localități înfrățindu-se în urmă 

cu aproape 5 ani

De Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie 
2017, 22 de localități din județul Ilfov se înfrățeau 
cu localități din raionul Ialoveni, Republica 
Moldova. Comuna Dobroești s-a înfrățit atunci 
cu satul Horăști, administrațiile celor două 
localități propunându-și ca obiective comune 
promovarea cunoașterii reciproce, a prieteniei și 
dezvoltarea cooperării, întreprinderea de eforturi 
susținute pentru a realiza acțiuni în comun, 
schimburi de experiență în domeniul dezvoltării 
locale și bunelor practici pentru o activitate 
eficientă a autorităților administrației publice 
locale, asigurarea comunicării, transparenței și 
schimbului de informații. Toate acestea posibile 
prin organizarea de activități comune educative, 
social-culturale sau sportive; de promovare și 
susținere a relațiilor economice, agricole și a 
proiectelor de infrastructură, schimburi inter-
instituționale.
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