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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 Zâmbiţi, faceţi o faptă bună şi ajutaţi-i şi pe alţii să zâmbească ! 

 

Zâmbetul înseamnă apreciere, bucurie sau mulţumire, el este molipsitor şi uneşte oamenii şi, pentru că dă 

o stare de bine, ne prelungeşte viaţa. Ideea de a-l sărbători îi aparţine artistului american Harvey Ball care a 

creat ceea ce noi cunoaştem sub numele de smiley face, şi care, în 1999, a decretat ca  prima vineri din 

octombrie să devină Ziua Mondială a Zâmbetului şi a faptelor bune. 

Elevii Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu”, Medgidia au simțit și ei emoția bucuriei de a dărui și de a 

aduce pe chipul aproapelui tău un zȃmbet venit din inimă. Cu sprijinul compartimentului de Asistență Socială al 

Primăriei Municipiului Medgidia și coordonați de doamnele ȋnvățătoare Legian Nicoleta, Dumitrașcu Cristina, 

Sprțnceană Izabell, Cornea Anișoara, Volintiru Lidia, Blaga Mădălina, Filipovici Olimpia și Manolachi Liliana , 

micii școlari au avut ocazia  de a cunoaște cȃțiva vȃrstnici ai orașului nostru, care luptă cu neajunsurile vieții și 

de a le pregăti o surpriză. Din generozitatea lor, au fost colectate și oferite peste 50 de kg de fructe , care vor 

completa, ȋntr-o manieră sănătoasă, mesele a 10 pensionari nevoiași ai comunității noastre. Momentul muzical, 

plin de voioșie și entuziasm, pregătit de copiii clasei I Step, a desăvȃrșit ȋntȃlnirea, a stȃrnit aplauze și a adus 

veselie. La finalul evenimentului doamnele director au adresat mulțumiri elevilor, părinților și cadrelor 

didactice care au ȋnțeles că nimic nu unește mai mult oamenii decât zâmbetul și că vorba bună și fapta 

binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul omului. 

 

 

         Director,            Responsabil comisie      Consilier imagine, 

 prof. Dănilă Simona         de prevenire și combatere a violenței,   prof. Legian Nicoleta 

                                                       prof. Manolachi Liliana     
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