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Festivalul Copiilor,
evenimentul
dedicat de
administraþia
localã, copiilor
din Mãneciu

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

■

10 iunie - Ziua Eroilor sãrbãtoritã
cu dragoste ºi emoþie la Mãneciu

S-a mãrit cuantumul
burselor ºcolare în
comuna Mãneciu
328 de elevi
de la ªcoala Gimnazialã
Mãneciu Pãmânteni
ºi Colegiul “Ferdinand I”
primesc burse în anul
ºcolar 2021
Proiect dedicat copiilor
mãneceni cu pãrinþii
plecaþi la muncã în
strãinãtate

“

Cu emoþie, în mod tradiþional,
serbãm în fiecare an, Ziua Eroilor,
în aceeaºi zi cu Înãlþarea Domnului
nostru Iisus Hristos! Este un prilej
sã ne arãtãm recunoºtinþa faþã de
înaintaºii, care s-au jertfit pentru

“Alege ºcoala
pentru viaþã”

A început programul de asfaltãri
ºi reparaþii de drumuri în localitate
Administraþia publicã
localã a început un program amplu de reparare
a strãzilor din comuna
Mãneciu.
În prezent se lucreazã la
proiectul “Amenajare drum
Mãneciu-Pãmânteni, Centru
(zona Calea Feratã - Monumentul Eroilor)”. Lucrarea
presupune refacerea tramei
stradale prin amenajarea de
trotuare, parcãri ºi a unei
piste pentru biciclete.
Pânã la acest moment, au
mai fost realizate lucrãri de
reparaþii pe drumul Gheaba I
- zona Grãdiniþã - Gara
Mãneciu.

Urmeazã sã se intervinã
pe strada Gheaba, în zona
“Iezi”, pentru repararea gropilor ºi refacerea drumului
prin betonare.
“Chiar dacã vremea nu
ne permite sã lucrãm aºa
cum ne-am dori, am reluat
acþiunea de remediere a
drumurilor din comunã.
Ne cerem scuze pentru
neplãcerile cauzate, dar vã
asigurãm cã, în cel mai
scurt timp posibil, ne vom
bucura de strãzi mai sigure
care vor facilita circulaþia
în localitate. Vom intra pe
toate arterele care necesitã
reparaþii. Nu putem face,
însã, totul dintr-o datã.

Avem o ordine de prioritãþi,
iar operaþiunea este de
duratã, însã ne dorim sã
rezolvãm toate problemele
tramei stradale.” - Florin
Auraº DRAGOMIR, primar
comuna Mãneciu.
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libertate, neatârnare ºi ca sã trãim
viaþa de astãzi. Mulþumesc tuturor
pentru participare!

”

FLORIN AURAª DRAGMIR,
primar comuna Mãneciu

Ziua Porþilor
Deschise
la Primãria
Mãneciu,
pentru copiii
ºi tinerii
comunei
Tineri ai comunei
Mãneciu în
activitãþi de
pregãtire
militarã, în
perioada celui
de-al Doilea
Rãzboi Mondial
(IV)
BA61NA2'
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Tineri ai comunei Mãneciu în activitãþi de pregãtire militarã,
în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (IV)
MOTTO:
,,Un fapt e numai atunci
istorie, când nici una din
rãdãcinile lui nu mai atinge
prezentul."

NICOLAE IORGA
AUTOR Colonel (r.) conf. univ. dr.

PROFIRESCU C. Cristian
Pentru toþi tinerii din satele comunei
Mãneciu concentraþi, cu vârste între 16 - 18
ani, care nu aveau stagiul militar satisfãcut
sau cunoºtinþe militare, pregãtirea militarã
executatã zilnic, în perioada: 1942 - 1944
era grea, aºa cum afirmã domnul Terzea
C. Constantin în interviul sãu, deoarece,
nici dânsul, nici ceilalþi tineri nu aveau
cunoºtinte militare anterioare, nu aveau
stagiul militar satisfãcut, erau prea tineri
pentru o astfel de pregãtire, armele militare, materialele din dotare erau destul
de grele pentru vârsta ºi structura fizicã a
acestora, efortul fizic ºi intelectual al acestor tineri fiind zilnic.
Însã, cu toate acele greutãþi zilnice din
programul de instrucþie, maturizaþi rapid
datoritã efectelor nefaste ale rãzboiului, la
care se adãuga ajutorul fizic acordat la
activitãþile de sezon, familiilor greu încercate din satele comunei, ai cãror bãrbaþi
erau plecaþi pe front sau muriserã în
rãzboi ºi ajutorul acordat zilnic pãrinþilor
în gospodãrii, tinerii din satele comunei
Mãneciu concentraþi au continuat sã se
pregãteascã militar asiduu ºi cu tãrie zilnic, sub conducerea celor ºase militari ai
Ministerului Apãrãrii Naþionale, ºi-au format bune deprinderi militare, au participat la misiuni cu specific militar, dobândind în perioada: 1942 - 1944 ºi pe întreg
parcursul întregii vieþi a acestora, încrederea ºi respectul cetãþenilor comunei.
Una din misiunile militare cu grad
de risc (în situaþia în care asupra acelor
obiective în care se aflau ºi tinerii comunei Mãneciu concentraþi, s-ar fi declanºat
un atac rapid, prin surprindere sau planificat al aviaþiei de vârnãtoare / de bombardament inamice), misiune care a
durat câteva zile ºi la care a participat
inclusiv tânãrul Terzea C. Constantin
din satul Plãieþu, aºa cum relateazã dânsul în interviu, s-a desfãºurat astfel:
,,Într-una din acele zile, din perioada
1942 – 1944, s-a primit ordin ca tinerii din
satele comunei Mãneciu concentraþi,
care executau pregãtirea militarã pe
Vîrful Gîlma, sã se deplaseze îmbarcaþi
într- un camion, împreunã cu militarii
care îi pregãteau militar, la Fabrica de
armament de la Mãrgineanca (denumire
a acestui obiectiv cu producþie de
apãrare, de importanþã deosebitã, din
perioada: 1942 - 1944), denumire actualã Uzina Mecanicã Plopeni.
La obiectivul ,,Fabrica de armament
de la Mãrgineanca, tinerilor din satele
comunei Mãneciu concentraþi, li s-a adus
un camion militar în care se aflau rogojini (din papurã împletitã), vopsite în

culoarea verde închis. Tinerii comunei
Mãneciu concentraþi, au primit ordin de
la militari, sã descarce cu atenþie, toate
rogojinile. Dupã ce le- au descãrcat, militarii de la obiectiv au înmânat fiecãrui
tânãr din comuna Mãneciu, câte un ciocan cu coadã, în greutate de 5 kg. ºi un
numãr de v-uri metalice. V- urile metalice
erau confecþionate dintr-o sârmã mai
groasã ºi aveau forma literei V.
Cu ciocanele ºi v-urile metalice, tinerii
din satele comunei Mãneciu concentraþi,
1. Din satul Plãieþu: TERZEA C.
inclusiv Terzea C. Constantin, au asamblat
Constantin;
MUNTEANU Constantin;
În fotografia alãturatã, pãstratã
între ele toate rogojinile, fiecare rogojinã
COJOCARU
Constantin; SAVU
cu grijã din perioada: 1942 - 1944,
având aproximativ 2 metri lungime ºi 1,5
Alexandru; CÂRSTOCEA Neculai;
în afarã de dânsul, domnul Terzea
metri lãþime.
CEPOIU Ion;
C. Constantin a identificat ºi
Dupã asamblarea tutoror acelor rogo2. Din satele: Fãcãieni, Gheaba,
nominalizat un numãr de 20 de
jini vopsite în culoarea verde, pe dimenChiciureni - Mãneciu Ungureni:
tineri din satele comunei
BADEA Vasile; CURSARU Ion;
siunile stabilite de militari, sub comanda
Mãneciu, cu vârste între 16 - 18 ani,
COSTEA Ion; TURBATU Ion;
militarilor de la acel obiectiv ºi de la
care au fost concentraþi în aceeaºi
TOMOªOIU Gheorghe; CURSARU
alte obiective militare din zonã (disperioadã: 1942 – 1944 ºi s-au
Alexandru; MICLESCU Ion; PISAU
puse în localitatea Gãgeni), tinerii
pregãtit militar, pe terenurile de
Ticã; SPÃTAREL Vasile; MAREª
comunei Mãneciu concentraþi, dupã ce
instrucþie din apropierea Vîrfului
Gheorghe; BODEANU Emil; VOICEA
au primit ordin de deplasare ºi de misiGilma – sat Mãneciu - Ungureni,
Constantin;
une, au ridicat rogojinile asamblate,
sub comanda ofiþerului ºi celor
3. Din satul Mãneciu Pãmânteni:
s-au deplasat cu acestea ºi le-au amplasat,
5 gradaþi din Ministerul Apãrãrii
TOMA Constantin; POPESCU
împreunã cu militarii Armatei Române,
Naþionale, astfel:
Mircea; LUPU Pompiliu.
deasupra unor obiective cu producþie de
apãrare din ,,Fabrica de armament
Mãrgineanca” ºi deasupra unor obiective
A doua zi - duminicã dimineaþa, perioada: 1942 - 1944, pe terenurile de
militare situate în localitatea Gãgeni, Terzea C. Constantin a plecat la drum instrucþie din apropierea Vîrfului Gâlma obiective care erau þinta aviaþiei de vânã- spre casa pãrinþilor sãi, a traversat satul Mãneciu – Ungureni ºi de executare
toare ºi de bombardament inamice, rea- pârâul Telejenel prin punctul ,,Podul a misiunilor cu specific militar, Terzea C.
lizând împreunã cu militarii Armatei Roºu”, deoarece acest pârâu avea un Constantin ºi ceilalþi tineri din satele coRomâne, mascarea acelor obiective.
debit foarte mare din cauza ploilor munei Mãneciu concentraþi, au mai parÎn acea misiune, tânãrul Terzea C.
torenþiale abundente din ultimele zile, s-a ticipat ºi la ajutorarea în gospodãrii, la
deplasat prin spatele grãdinile locuito- muncile de sezon, a unor familii din
Constantin ºi ceilalþi tineri din comurilor din Viiºoara - satul Plãieþu ºi a satele comunei ai cãror bãrbaþi luptau
na Mãneciu concentraþi au aflat
ajuns cu bine la locuinþa pãrinþilor sãi din pe front sau muriserã în rãzboi, aºa cum
despre faptul cã aviaþia inamicã
acest sat. În afarã de activitãþile de relateazã în interviul sãu - domnul Terzea
bombardase foarte puternic zilele anterioare, rafinãriile petroliere din Ploieºti pregãtire militarã desfãºurate zilnic, în C. Constantin.
ºi alte obiective importante, craterele
bombelor lansate din avioanele inamÎn fotografia acestui articol, alãturi de cei douãzeci de tineri din
ice fiind ,,pe metru pãtrat,, - aºa cum
comunã, nominalizaþi mai sus de domnul Terzea C. Constantin, mai
le relatase tinerilor din Mãneciu consunt ºi alþi tineri din satele comunei Mãneciu, despre care însã domnul
centraþi, persoanele care vãzuserã
Terzea
C. Constantin nu-ºi mai aduce aminte ºi nu-i mai poate identifica.
efectele acelor bombardamente.
Dupã ce a participat la
Pentru
identificarea importanþã deosebitã din nent memoria ºi recunoºîndeplinirea acelei misiuni
dupã: nume, prenume ºi judeþul Prahova) ºi la mi- tinþa, pentru jertfele acestor
militare, cu grad de risc, când
satul în care locuiesc /au siuni umanitare, în gospodã- eroi, pentru dârzenia acestor
Terzea C. Constantin s-a întors
locuit toþi aceºti tineri din riile satelor comunei Mã- tineri din comunã de a se
din acea misiune dupã
satele comunei Mãneciu din neciu ai cãror bãrbaþi luptau pregãtii zilnic militar, la
câteva zile ºi a vrut sã ajungã
fotografie, urmaºii acestor tineri, eroic / sau muriserã pe front, vârstele lor tinere, în acea
la locuinþa pãrinþilor sãi din
când vor citi acest articol, dacã în perioada celui de-al Doilea perioadã extrem de dificilã
satul Plãieþu, deoarece
recunosc în fotografie pe: Rãzboi Mondial.
de rãzboi, punându-ºi în
plouase torenþial, iar
bunicul / pãrintele /unchiul lor
Asemeni tuturor eroilor pericol în misiuni militare
drumul care trecea
sau dacã au ºi alte fotografii cu din satele comunei Mãneciu viaþa de adolescenþi, împrepeste podul din beaceºti tineri din satele comunei care au luptat eroic, au unã cu militarii români,
ton spre satul
Mãneciu concentraþi, în perioada: supravieþuit rãzboiului ori îndeplinind misiuni cu grad
1942 - 1944, rog a lua legãtura cu autorul s-au jertfit cu arma în mânã de risc (mascarea unor
Plãieþu era grav
acestui articol, urmând ca ºi acei tineri pe front, pentru eliberarea obiective militare / cu proafectat de intemidentificaþi ulterior, sã fie nominalizaþi în teritoriilor ocupate ale þãrii, ducþie de apãrare din judeþul
perii, a fost
viitorul articol ce urmeazã a fi publicat în pentru ca noi sã trãim în Prahova) ºi ajutând familiile
nevoit sã
ziarul lunar ,,MÃNECIU” ºi la Arhivele Minis- prezent liberi în România, greu încercate de rãzboi, din
înnopteze,
terului Apãrãrii Naþionale.
inclusiv tuturor acestor tineri satele comunei Mãneciu, ai
la familia
Identificarea tuturor acestor tineri din satele din satele comunei Mãneciu, cãror bãrbaþi luptau sau muBadea.
comunei Mãneciu este importantã, atât pentru care au fost concentraþi în riserã pe front, în perioada
Arhivele Ministerului Apãrãrii Naþionale, cât ºi pen- perioada: 1942 - 1944, se 1942-1944.
tru întreaga comunitate, deoarece toþi aceºti tineri cuvine A LE MULÞUMI ºi a
ONOARE, RESPECT
din comunã au fost pregãtiþi miliar, pe terenurile de le acorda respectul cuvenit,
ªI PROFUNDÃ
instrucþie din apropierea Vîrfului Gîlma, în perioada: celor ce sunt în viaþã ºi
RECUNOªTINÞÃ
1942–1944, de 6 militari ai Ministerului Apãrãrii urmaºilor acestora, a-i comeTUTUROR EROILOR
Naþionale, aceºti tineri ai comunei au participat la misi- mora periodic pe cei deDIN SATELE
uni cu specific militar (mascarea unor obiective de cedaþi ºi a le pãstra permaCOMUNEI MÃNECIU!
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Mãneciu
S-a mãrit cuantumul burselor
ºcolare în comuna Mãneciu
328 de elevi
beneficiazã de burse

10 iunie - Ziua Eroilor sãrbãtoritã
cu dragoste ºi emoþie la Mãneciu
Comunitatea localã din
Mãneciu a sãrbãtorit, pe 10
Iunie, Ziua Eroilor. Sãrbãtoarea creºtinã a Înãlþãrii
Domnului, care marcheazã
înãlþarea la cer a lui Iisus
Hristos, la 40 de zile de la
Înviere, coincide cu Ziua
Eroilor, zi dedicatã celor
cãzuþi pe câmpurile de
luptã pentru credinþã, libertate ºi pentru apãrarea þãrii
ºi întregirea neamului românesc. Au rãspuns invitaþiei primarului Florin
Auraº Dragomir de a participa la eveniment cetãþeni
din localitate, dar ºi oficialitãþi. Au rostit alocuþiuni
comemorative colonel (r),
conf. univ. dr. Cristian Profirescu, Mircea Roºca, deputat în Parlamentul României, Dumitru Tudone,
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Prahova

ºi primarul localitãþii,
Florin Auraº Dragomir.
În semn de omagiu,
bereta trupelor de Vânatori
de Munte a fost oferitã

veteranului Terzea Constantin. Copiii de la Colegiul “Ferdinand I”, ªcoala
Gimnazialã din Mãneciu
Pãmânteni ºi de la grupul

vocal “Flori de Garofiþã”,
împreunã cu doamna profesoarã Cãtãlina Chiþimia
Þigãu, au recitat versuri ºi
au cântat în cinstea acestui
eveniment.
Punctul culminant al
zilei a fost arborarea drapelelor României ºi Uniunii
Europene, cele mai înalte
de pe Valea Teleajenului.
Un sobor de preoþi îndrumat de pãrintele Protopop Mihail Peneº a oficiat Te Deum-ul ºi sfinþirea
celor douã drapele.
Întreaga ceremonie ºi
arborarea drapelelor României ºi Uniunii Europene
s-au desfãºurat în parcul de
la intrarea în localitate, iar
Imnul Naþional al României
a fost intonat de Fanfara
Consiliului Judeþean Prahova.

Bursã de performanþã:
500 lei/ lunã/ elev
 Bursã de merit:
180 lei/ lunã/ elev
 Bursã de studiu:
120 lei/ lunã/ elev
 Bursã socialã:
100 lei/ lunã/ elev
La iniþiativa
primarului Florin
Auraº DRAGOMIR,
Consiliul Local
Mãneciu a aprobat
noile cuantumuri
ale burselor pentru elevii din
învãþãmântul preuniversitar din
comunã.
Astfel, s-a acordat o creºtere consistentã a burselor
de performanþã ºi
burselor de merit.
Bursele de perfomanþã vor creºte
de la 200 de lei la
500 de lei, iar
bursele de merit au
fost majorate de la
100 de lei la valoarea de 180 de lei.
“Este un obiectiv declarat al nostru sã susþinem
învãþãmântul din

localitate ºi în special performanþa.
Acordarea de burse
este una dintre
modalitãþile de a
impulsiona elevii sã
înveþe din ce în ce
mai bine ºi sã-i
ajutãm sã-ºi continue studiile pe cei
cu probleme
sociale. Am decis
sã acordãm cele
mai mari creºteri
pentru performanþã.
Ne bucurãm cã sunt
copii care, fie cã
vorbim de ªcoala
Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni, fie
de Colegiul Ferdinand I, au rezultate
bune care le permit
sã se încadreze în
numãr destul de
mare la aceste
burse.” - a declarat
primarul Florin
Auraº DRAGOMIR.

Proiect dedicat copiilor mãneceni cu pãrinþii plecaþi la muncã în strãinãtate

“Alege ºcoala pentru viaþã”
Miercuri, 26 mai 2021,
a fost lansat în comuna
Mãneciu proiectul „Alege
ªcoala pentru viaþã!”, implementat de cãtre Patriarhia
Românã ºi Fundaþia World
Vision Romania.
Proiectul „ALEGE ªCOALA
PENTRU VIAÞÃ!” este un program pilot de stimulare a participãrii la educaþie a copiilor
cu pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate.
Evenimentul, desfãºurat la
Biserica cu hramul ,,Sfântul
Ioan Botezãtorul, s-a bucurat
de prezenþa reprezentanþilor
Patriarhiei Române, ai Fundaþiei World Vision România,
preoþilor din comuna noastrã,
autoritãþilor locale, directo-

rilor Colegiului ,,Ferdinand I”
Mãneciu ºi ai ªcolii Gimnaziale Mãneciu Pãmânteni, precum ºi pãrinþi.
Beneficiarii acestui program sunt copiii ºi tinerii, cu
vârsta cuprinsã între 6 ºi 16
ani din comuna Mãneciu,
având unul sau ambii pãrinþi

plecaþi la muncã în strãinãtate.
Printre obiectivele acestui
demers se numãrã: creºterea
participãrii la educaþie prin
dezvoltarea activitãþilor de tip
„ªcoalã dupã ªcoalã”, furnizarea unui program de activitãþi care vizeazã dezvoltarea
abilitãþilor emoþionale ºi so-

ciale, interpersonale, precum
ºi a deprinderilor de viaþã.
De asemenea, elevii implicaþi în proiect vor beneficia de
stimulente lunare, de excursii,
ºcoli de varã, tabere ºi multe
activitãþi cu caracter educativ
nonformal.
Nici pãrinþii sau tutorii lor nu
sunt uitaþi, ei beneficiind de
campanii de informare ºi conºtientizare, precum ºi de diferite

ateliere de lucru cu tematicã
aplicatã cauzei proiectului.
A fost demarat procesul de
indentificare ºi înscriere a copiilor care au dorit sã participe la
acest proiect. Condiþia principalã de îndeplinit pentru cei ce
vor sã participe la acest proiect
este urmãtoarea: unul sau
ambii pãrinþi sã fie plecat la
muncã în strãinãtate de cel
putin ºase luni.
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Mãneciu

Portret de ales
al minecenilor:

Vasile Cordoº
Consilier local
A absolvit, în anul 1970, ªcoala
tehnicã de maiºtri - Produse finite lemn
ºi a lucrat ca maistru la CPL Focºani. În
1979, a revenit acasã la Mãneciu ºi a
lucrat ca maistru la UFET Mãneciu,
unde la 15 ianuarie 1980, a început activitatea de producþie la Secþia semifabricate lemn, colaborând cu multe combinate de resort din þarã.
Pe 5 octombrie 1994, a înfiinþat SC
“Mobi Cord” Impex SRL, cu producþie
de canapele ºi fotolii.
A deþinut, în administraþia publicã
localã, funcþia de consilier local în
perioada 2004-2012 ºi primar în perioada 2012-2020. În mandatul 2020-2024
ocupã funcþia de consilier local.
"Îmi iubesc comuna ºi cetãþenii
ºi am fãcut tot ce-a fost posibil
pentru administrarea ºi dezvoltarea comunei. Actualmente,
în calitatea de consilier local, îl
voi ajuta pe noul primar sã continue lucrãrile începute de mine,
dar ºi sã realizeze noile proiecte
pe care le are dumnealui", a
declarat Vasile CORDOª.
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Ziua Porþilor Deschise la Primãria Mãneciu,
pentru copiii ºi tinerii comunei
De 1 Iunie,
Primãria comunei
Mãneciu a
organizat pentru
copiii ºi tinerii
din localitate
ZIUA PORÞILOR
DESCHISE.
Grupuri de elevi, de la Colegiul
“Ferdinand I” ºi de la ªcoala Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni au vizitat
instituþia. Însoþiþi de pãrinþi ºi de
cadre didactice, copiii au fost întâmpinaþi cu emoþie de Primarul
Junior, Mihãiþã LOLOIU,
elev la Colegiul “Ferdinand I”
ºi Viceprimarul Junior,
Ana RÃTESCU, elevã la ªcoala
Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni.
De asemenea, copiii cãrora li s-au
deschis larg porþile Primãriei au ocupat locurile consilierilor locali, pentru
o… scurtã ºedinþã de Consiliu.

În holul Primãriei s-au întâlnit cu
patru personaje de poveste costumate
în indianul Winnetou, Rãþuºca Gio,
Papagalul Rico ºi Albã-ca-Zãpada.
Apoi a urmat vizitarea tuturor birourilor din primãrie unde copiii au fost
primiþi de personalul instituþiei cu dulciuri ºi explicaþii despre munca desfãºuratã în administraþia localã.
Mihãiþã LOLOIU a primit din
partea edilului Florin Auraº
DRAGOMIR diploma pentru
“Cel mai bun primar junior”, iar
Ana RÃTESCU - “Cel mai bun
viceprimar junior”.

Edilul comunei transmite
prin intermediul ziarului
“MÃNECIU” urmãtorul mesaj:
“Dragi copii,
Aºa cum v-am promis, de ziua
voastrã, Primãria Mãneciu a organizat Ziua Porþilor Deschise. Ne
dorim sã fie în viaþa voastrã un
eveniment cu totul special care
probabil va rãmâne multã vreme
în amintire. Ne dorim ca unii
dintre voi sã intraþi peste ani, pe
porþile deschise ale Primãriei
Mãneciu, ca funcþionari, sau, de ce
nu, ca aleºi locali ºi chiar ca edili.
Vã mulþumim cã aþi fost partenerii
noºtri la Ziua Porþilor Deschise ºi
vã mai aºteptãm cu drag!

La mulþi ani!”

Festivalul Copiilor, evenimentul dedicat
de administraþia localã, copiilor din Mãneciu
Festivalul Copiilor
2021 a fost un eveniment pe deplin gustat
de micuþii care au
petrecut momente frumoase, fie în zilele de
28-29 mai, la Balonul
din Sat Mãneciu
Pãmânteni, fie în zilele
de 12-13 iunie (atunci
când starea vremii a
permis organizarea

activitãþii în exterior),
pe Terenul de Sport al
Colegiului Ferdinand I,
la Mãneciu-Ungureni.
Toþi elevii participanþi
la Festivalul Copiilor au
primit diplome care sã
le aminteascã de acest
frumos moment al vieþii
lor, semnate de primarul
comunei Mãneciu,
Florin Auraº Dragomir.

