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 Poliþia Localã Urlaþi 

0244/70.85.70

Poliþia Naþionalã 

0244/27.13.10

Pompieri Urlaþi   

0751/16.33.80

Liceul Urlaþi 

0244/27.13.16

Telefoane Utile 
 PRIMÃRIA

ORAªULUI URLAÞI 
0244/27.14.29 (centrala)
Str. 23 August nr. 9, Urlaþi 
cod 106300, jud. PRAHOVA
Email:primaria_urlati@yahoo.com

Se cautã agenþi de

securitate pentru

magazinul Lidl Urlaþi

RPG Security
ANGAJEAZÃ 

AGENÞI SECURITATE
pentru SC Lidl-Urlaþi. 

Candidatul ideal trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele
cerinþe:

 fãrã antecedente penale
 studii medii;
 atitudine civilizatã ºi responsabilã;
 capacitate de comunicare;
 aspect fizic îngrijit;

PENTRU POSTUL DE AGENT DE 
SECURITATE SE OFERÃ: 
 salariu atractiv;
 punctualitatea plãþii salariilor;
 calificare la locul de muncã;
 program de lucru în ture;

Pentru mai multe detalii sau 
programarea la interviu, doritorii
se pot adresa la nr. de telefon
0728/194920.

Spitalul Orãºenesc Urlaþi
devine, pe zi ce trece, un
exemplu de cum ar trebui
sã funcþioneze lucrurile în
toate instituþiile sanitare
din România. 

Managerul  Elena-Rita
Cismaº ºi-a propus sã ridice

constant calitatea serviciilor 

spitalului pe care îl conduce. Iar

o ultimã dovadã a faptului cã la

Spitalul Orãºenesc Urlaþi se

munceºte bine este deschiderea

unui nou cabinet. 

Facem referire aici la cabi-
netul de ortopedie-traumatolo-
gie, funcþioneazã începând de
luni, 19 septembrie, în cadrul
Policlinicii Urlaþi din strada
Mihai Eminescu. 

Medicul specialist 
Radu Nedelcu oferã 
zilnic consultaþii dupã 
urmãtorul program: 

 Luni, marþi, joi ºi vineri
8.00  - 15.00  

Miercuri 
12.00 - 19.00. 

Relaþii suplimentare puteþi
obþine la tel. 0722/437783.

Noul cabinet de ortopedie ºi
traumatologie face parte dintr-un
amplu program de diversificare a
serviciilor oferite de cãtre
Spitalul Orãºenesc Urlaþi. 

În scurt timp, în oraºul nos-
tru vor funcþiona ºi cabinete de
psihologie, psihiatrie, dia-
betologie, endocrinologie ºi
cardiologie.

Creºterea calitãþii serviciilor
din cadrul Spitalului Orãºenesc
Urlaþi reprezintã unul dintre obiec-
tivele principale ale administraþiei
publice locale, dar ºi ale ma-
nagerului instituþiei - dna. Elena-
Rita Cismaº. 

O nouã specialitate în cadrul Spitalului Orãºenesc Urlaþi:

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Inspector, Diana Sersea

1. HOTÃRÂREA nr. 67/
25.08.2022 privind modificarea

componenþei Consiliului de

Administraþie al Spitalului

Orãºenesc Urlaþi.

2. HOTÃRÂREA nr. 68/
25.08.2022 privind vânzarea cu

acordarea dreptului de preemþi-

une a unor imobile-teren aflate

în domeniul privat al oraºului

Urlaþi.

3. HOTÃRÂREA nr. 69/
25.08.2022 privind aprobarea

Regulamentului de Organizare

ºi Funcþionare a aparatului de

specialitate al Primarului

oraºului Urlaþi.

4. HOTÃRÂREA nr. 70/
25.08.2022 privind mandatarea

domnului Mãchiþescu Marian,

reprezentantul Unitãþii Adminis-

trativ Teritoriale Oraºul Urlaþi,

jud.Prahova, pentru a vota în

ºedinþa A.G.A., conform art.13

alin.(2) din Statutul Asociaþiei,

primirea comunei ªotrile ca

membru al asociaþiei.

5. HOTÃRÂREA nr.71/
25.08.2022 privind aprobarea

principalilor indicatori tehnico-

economici, actualizaþi, pentru

obiectivul de investiþii

PROIECT INTEGRAT
„IMBUNÃTÃÞIREA CALITÃÞII
VIEÞII POPULAÞIEI ÎN
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA”, Activitatea A.

Imbunãþãtirea serviciilor edu-

caþionale - „CONSTRUCÞIA,
MODERNIZAREA ªI
DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCAÞIONALE PENTRU
EDUCAÞIA TIMPURIE ANTE-
PREªCOLARÃ (CREªA),
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA”, Activitatea B.
Imbunãtãþirea spaþiilor publice

urban – „CONSTRUIRE PARC
STRADA MIHAI VITEAZU,
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA”, SMIS 125915.

6. HOTÃRÂREA NR. 72/
25.08.2022 privind aprobarea

acordãrii unor stimulente finan-

ciare lunare personalului me-

dical ºi de specialitate, angajaþi

la Spitalul Orãºenesc Urlaþi.

Hotãrâri adoptate de

Consiliul Local al oraºului

Urlaþi în ºedinþa ordinarã 

din 25 august 2022

Contact – Spitalul Orãºenesc Urlaþi
Adresa Str. Independenþei nr. 52, Urlaþi, Telefon 0244.272.517, 0244.272.518

Website www.spitalulurlati.ro
Programare analize laborator  - Telefon 0751.190.075
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Lucrãri de modernizare 

la “Parcul Bellu”

Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru
proiectul “Amenajarea ºi
dotarea Parcului Bellu” s-a
aflat pe ordinea de zi ºi la
ultimele ºedinþe ordinare
ale Consiliului Local Urlaþi.
Conform temei de
proiectare, a rezultat nece-
sitatea urmãtoarelor inter-
venþii:
 reabilitarea aleilor exis-

tente ºi realizarea de legãturi

noi între diferitele obiective ºi

zone de interes de pe teren

 realizarea unor zone de

destindere ºi promenadã pen-

tru diferite categorii de vârstã,

precum ºi reabilitarea locului

de joacã pentru copii, avându-

se în vedere integrarea acestor

amenajãri în caracterul/speci-

ficul parcului monument

 lucrãri de igienizare ºi

toaletare la nivelul vegetaþiei

parcului

 refacerea porþii de acces

ºi realizarea de împrejmuiri

punerea în valoare, pro-

tejarea ºi conservarea ruinelor

existente pe amplasament,

mobilarea parcului ºi dotarea

cu grupuri sanitare ºi ele-

mente de semnalisticã

 realizarea reþelelor din

incintã: reþea de canalizare,

iluminat, reþea de alimentare

cu apã a obiectivului (apã

pentru irigaþii ºi pentru

grupurile sanitare, dar ºi apã

potabilã pentru fântâni)

Administraþia localã îºi
doreºte sã punã în valoare
ºi sã restaureze, în cadrul
acestui proiect, ansamblul
terasã+pivniþã conac,
ansamblul grotã+camerã
subteranã cu bolþi de
cãrãmidã, precum ºi ruina
construcþie anexã agricolã.
Cu alte cuvinte, Parcul
Bellu - unde mulþi dintre
noi am copilãrit, va avea în
scurt timp o nouã “faþã”. 

Au demarat lucrãrile la noul parc 
din Cartierul Tineretului 

Zilele trecute am poposit pe ºantierul noului parc 
de pe strada Mihai Viteazu, din Cartierul Tineretului.

De acest nou proiect aprobat în ºedinþa Consiliului
Local Urlaþi se ocupã Societatea Bivasim Construct SRL
din Ploieºti, adicã firma desemnatã câºtigãtoare în
urma licitaþiei de execuþie. 

Urlãþenii, ºi nu numai, 
s-au bucurat de douã zile de
neuitat de muzicã ºi voie
bunã în cadrul festivalului
“Zilele Toamnei”. Mai mult,
lumea a înþeles sã se com-
porte mai civilizat, decât la
bâlciul de Sf. Ilie. 

Muncitorii din cadrul
primãriei au muncit ºi aici
susþinut pentru a igieniza sta-
dionul din oraº, cât ºi împre-
jurimile, dar nu au mai pier-
dut ore în ºir pentru a face
curat. 

Asta ºi pentru cã la activi-
tate au participat mai mulþi
lucrãtori, cât ºi beneficiari ai
ajutorului social. 

La “munca de jos” au trecut

ºi Constantin Rob ºi Cristian
Pîtã, principalii responsabili ai

acþiunii, cei doi punând mâna

efectiv la treabã. Am surprins ºi

noi, luni dimineaþã (12 septem-

brie), imagini sugestive despre

cum s-a muncit pe terenul sta-

dionului, cât ºi în tribune ºi în

Parcul Bellu - de unde s-au

strâns saci întregi de gunoaie.

Locaþia a redevenit curatã în

doar 3 ore, graþie celor implicaþi

dar ºi utilajelor deplasate la faþa

locului. 

“Este firesc ca dupã un

asemenea eveniment sã ne

confruntãm ºi cu astfel de

inconveniente. Nu este tocmai

ok, pentru cã tuturor ne place

sã spunem cã trãim într-un

oraº frumos ºi curat. E clar,

lumea trebuie educatã ºi ne

vom ocupa de acest lucru în

perspectivã. Sã fim sãnãtoºi

ºi sã ne revedem cu bine la

anul!”, a spus Constantin Rob,

ºeful SCUP Urlaþi. 

Dupã festivalul de la stadion, s-a fãcut

curat în timp record

De asemenea, Primãria
oraºului Urlaþi se aflã în
procedura de evaluare a
ofertelor pentru construi-
rea unei creºe cu o capaci-
tate de 45 copii, în aceeaºi
zonã, în vederea atribuirii
contractului de execuþie. 

Proiectul “Îmbunã-
tãþirea calitãþii vieþii popu-

laþiei în oraºul Urlaþi,
judeþul Prahova”, ce
cuprinde cele douã obiec-
tive menþionate mai sus,
este co-finanþat din fon-
duri europene ºi
însumeazã în total
20.490.976,94 lei - din care
20.079.295,39 lei este con-
tribuþia Uniunii Europene.
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A ÎNCEPUT ªCOALA: 

Fiþi aproape de copii, învãþaþi-i
ºi explicaþi-le cu rãbdare! 

Ligia Gabriela-Radu

ªcolile ºi grãdiniþele au început din nou,
un motiv pentru a reflecta la câteva idei. Aºa
cã, vã rog sã staþi cu copiii dumneavoastrã
timp de 5 - 10 minute ºi sã le explicaþi cã: 

 a fi foarte înalt, scund, dolofan, slab,
negru sau alb nu este o glumã, nu râdem de alþi
copii!
 nu este nimic rãu în a purta aceiaºi

pantofi în fiecare zi 
 un rucsac folosit poartã aceleaºi vise ca

o geantã nouã

DE ASEMENEA:
învãþaþi-i pe copii sã nu excludã pe cineva

pentru cã sunt “diferiþi” sau nu au aceleaºi opor-
tunitãþi ca ceilalþi. 
 învãþaþi-i sã fie empatici cu cei care au

nevoie, sã îºi ajute colegii la nevoie sau sã le
ofere o parte din mâncare celor care nu au
pacheþel de acasã 
 explicaþi-le cã tachinarea doare... ºi cã

merg la ºcoalã pentru a ÎNVÃÞA, NU pentru a
concura! 

TU ªI EU AVEM ACEEAªI VALOARE!..
EDUCAÞIA ÎNCEPE ACASÃ...

Ziua Limbii Române este sãr-
bãtoritã în fiecare an în ultima
zi a lunii august, ca urmare a
unei iniþiative legislative din
anul 2011 votatã de Parlamentul
României prin Legea nr.
53/2013. 

Ziua Limbii Române  a fost mar-
catã ºi la Muzeul “Conacul Bellu”
din Urlaþi. Intitulatã “Limba noas-
trã-i o comoarã”, întâlnirea s-a con-
cretizat cu versuri ºi muzicã bunã -
un eveniment sãrbãtorit cu mult
entuziasm de cãtre profesorii
Iuliana ºi Robert Stan, dar ºi Natalia
Dimulescu, cu toþii însoþiþi de elevii
lor.

Surpriza a constat în faptul cã, la
evenimentul de la “Conacul Bellu” au
participat ºi foºti elevi ai Liceului
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi (foto).

“Cu toþii sunt foºti membri ai
Cenaclului “Pe urmele lui Orfeu”-
astãzi, unii dintre ei sunt  studenþi, iar
alþii în prag de doctorat. Mulþumim pe
aceastã cale tuturor pentru partici-

pare ºi, mai ales,  pentru interesantele
cuvinte rostite ºi alesele poezii
prezentate!”, a declarat dna. Gabriela
Nicolau - ºef serviciu, conservator al
Muzeului “Conacul Bellu” Urlaþi.

Limba românã se vorbeºte 
ºi în alte state

Limba românã este o limbã indo-
europeanã, din grupul italic ºi din sub-
grupul oriental al limbilor romanice.
Printre limbile latine, româna este a
cincea ca numãr de vorbitori, dupã
limba spaniolã, portughezã, francezã ºi
italianã. În toatã lumea, în jur de 28 de
milioane de persoane vorbesc limba
românã, iar aproximativ 24 de mi-
lioane o au ca limbã maternã. 

Din numãrul total de vorbitori,
peste 17 milioane se aflã în România,
unde româna (dialectul daco-roman)
este limbã oficialã ºi, conform recen-
sãmântului populaþiei din 2011, este
limbã maternã pentru peste 90% din
populaþie.

În afara þãrii, limba românã se
vorbeºte ºi în alte state, majoritatea
vecine, dar ºi în unele aflate la mii de
kilometri distanþã. 

Ziua Limbii Române, sãrbãtoritã 
ºi la Muzeul “Conacul Bellu”

1 OCTOMBRIE - Ziua Internaþionalã 
a Persoanelor Vârstnice 

Marian Mãchiþescu
Primarul oraºului Urlaþi 

ureazã La Mulþi Ani 
tuturor vârstnicilor oraºului,

sãnãtate, liniºte sufleteascã,
viaþã lungã ºi liniºtitã 

alãturi de cei dragi!

Ziua Internaþionalã a Per-
soanelor Vârstnice reprezintã
un moment de bucurie ºi de
sãrbãtoare. Este ziua în care
ne îndreptãm cele mai fru-
moase gânduri cãtre pãrinþii
sau bunicii noºtri pe care 

trebuie sã-i preþuim cum se
cuvine pentru cã ne-au înseni-
nat copilãria ºi drumul în
viaþã pentru care le datorãm
în fiecare zi recunoºtinþã ºi
respect pentru ceea ce au
construit pentru noi!       
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Festivalul “Zilele Toamnei

2022” s-a bucurat de un mare

interes. Dupã o pauzã de doi

ani, evenimentul a adunat din

nou laolaltã iubitorii de folclor

ºi voie bunã. 

Atmosfera creatã în cele

douã zile ale festivalului a fost

întreþinutã de artiºti locali, dar

ºi de cei consacraþi care au

acceptat bucuroºi invitaþia de a

urca pe scena amplasatã la sta-

dionul din oraº. 

Mirosul îmbietor al micilor,

al pastramei sau al celebrilor

kurtoskalacs au întregit atmos-

fera de mare sãrbãtoare, la

care au luat parte ºi câþiva invi-

taþi de seamã. 

Startul la distracþie ºi voie bunã
a fost dat de cãtre Primarul Oraºului
Urlaþi, Marian Mãchiþescu, care a
þinut sã le mulþumeascã invitaþilor -
vicepreºedintele CJ Prahova,
Dumitru Tudone, deputat Mircea
Roºca, precum ºi primarii din
comunele Valea Cãlugãreascã,
Plopu, Iordãcheanu ºi Ceptura. 

Cu toþii s-au arãtat impresionaþi
de organizarea celei de-a 17-a ediþii
a “Zilelor Toamnei” ºi s-au bucurat
de spectacolul de înaltã þinutã la
care, alãturi de trupele de dans ºi

soliºti locali, au participat interpreþi
celebri precum Ionuþ Dolãnescu,
Maria Dragomiroiu, Mioara Velicu,
Jean de la Craiova, Mihai Trãistariu,
Aurel Moga, Dan Ciotoi ºi Generic,
Axinte, dar ºi Julia (ex Asia) sau
Cristi Dules. 

În cuvântul sãu, vicepreºedin-
tele CJ Prahova a þinut sã
aminteascã de proiectele realizate
de cãtre echipa condusã de
Primarul Marian Mãchiþescu, dar ºi
de cele aflate în derulare ºi pe care
le va susþine cu încredere pentru
schimbarea radicalã a imaginii
oraºului Urlaþi. Deputatul Mircea
Roºca a elogiat ºi el munca depusã
de administraþia publicã localã din
Urlaþi ºi a evidenþiat faptul cã pri-
marul Mãchiþescu este, înainte de
toate, un prieten pentru fiecare
locuitor în parte al oraºului. 

Pe durata celor douã zile,
urlãþenii s-au delectat cu mici, pas-
tramã ºi bere, dar ºi cu momente de
dans ºi muzicã de înaltã þinutã,
susþinute de cãtre Ansamblul

“Strugurelul” (coregraf Marian

Marinicã) ºi “Flori de Liliac”

(coordonator Cristian Dorneanu),

din cadrul Casei de Culturã

Urlaþi (director Ficuþa Micu),

Ansamblul folcloric “Doiniþa Covur-
luiului” Galaþi, Ansamblul folcloric
“Periniþa” al Centrului Cultural din

Otopeni, Ansamblul folcloric
“Doina Prahovei”, Ansamblul de
dansuri “Datina” – Scorþeni,
Ansamblul de dansuri “Ciucaº” –
Mãneciu, Grupul de fluieraºi –
Mãneciu, Grupul Folk Urlaþi,
Grupul folcloric “Ciobãnaºul de la
munte” – Ploieºti, Grupul de dans
modern “Piticii voinicii”  ºi
“Prichindeii” – Casa de Culturã
Urlaþi, “Cristal” ºi “Unique Dance” –
Valea Cãlugãreascã, Trupa de balet
“ButterFly” – Casa de Culturã Urlaþi,
“Alessia” – Ceptura, “Crystall” –
Mizil. 

Pe durata celor douã zile ale

festivalului au fost organizate ºi

degustãri de vinuri, expoziþii cu

vânzare de legume, fructe, vin,

produse de artizanat, flori,

brânzeturi, pastramã, etc.

Ultima zi de festival s-a încheiat
cu un super foc de artificii, dar ºi cu
speranþa cã reîntâlnirea de anul
viitor va fi una ºi mai reuºitã. 

Evenimentul organizat de

cãtre Casa de Culturã, Consiliul

Local ºi Primãria Oraºului Urlaþi

nu s-ar fi putut desfãºura la cel

mai înalt nivel fãrã sprijinul

nemijlocit al sponsorilor, pe care

îi enumerãm aici: SC OLTINA

IMPEX PROD SRL, PROCTER 

& GAMBLE URLAÞI, SC MAYA, 

SC TRIMUS PROD SRL,

AGRONATURA SRL, 

SC PLASTIPAK SRL. 

Primarul Marian

Mãchiþescu, Viceprimarul

Lazãr Stan, Consiliul Local 

ºi Primãria Oraºului Urlaþi

mulþumesc pe aceastã cale

tuturor pentru implicare în

organizarea festivalului, iar

cetãþenilor pentru modul

civilizat în care au ales sã

participe la ediþia cu

numãrul 17 a “Festivalului

Toamnei la Urlaþi”! 

“Zilele Toamnei”, douã zile de spectacol

ºi voie bunã la Urlaþi
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1 septembrie 1912: La Bucureºti a
avut loc premiera filmului “Rãzboiul
Independenþei”. A rulat timp de o lunã,
record pentru acea vreme. Filmul a
fost prezentat apoi în Transilvania, la
Viena ºi Budapesta

1 septembrie 1939: Germania
nazistã a invadat Polonia, declanºând
Al Doilea Rãzboi Mondial

2 septembrie 1945: Al Doilea
Rãzboi Mondial: Semnarea actului
privind capitularea necondiþionatã a
Japoniei. Sfârºitul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial (1939-1945).

3 septembrie 1939: Al Doilea
Rãzboi Mondial: Marea Britanie ºi
Franþa declarã rãzboi Germaniei

5 septembrie 1914: Primul Rãzboi
Mondial: A început prima bãtãlie de pe
Marna, în care au murit 550.000 de sol-
daþi, dupã ce armata francezã a atacat
armata germanã care avansa spre Paris

6 septembrie 1940: Dupã instau-
rarea guvernului militar-legionar con-
dus de Ion Antonescu, regele Carol al
II-lea abdicã în favoarea fiului sãu
Mihai. 

7 septembrie 1940: La Craiova s-a
semnat tratatul de frontierã dintre
România ºi Bulgaria, prin care partea
de sud a Dobrogei (“Cadrilaterul”,
adicã judeþele Durostor ºi Caliacra)
intrã în componenþa Bulgariei

8 septembrie 1994: A avut loc, la
Berlin, ceremonia plecãrii trupelor ali-

ate (americane, britanice ºi franceze)
prezente în Berlinul de Vest dupã anul
1945

8 septembrie 2022: A murit
Regina Elisabeta a II-a, monarhul bri-
tanic cu cea mai lungã domnie din isto-
ria Marii Britanii, surclasând-o pe regi-
na Victoria, strã-strãbunica sa

10 septembrie 1919: Austria a sem-
nat tratatul de la Saint Germain, prin
care a recunoscut independenþa
Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei ºi
Ungariei, precum ºi apartenenþa
Bucovinei la România

11 septembrie 2001: Peste 3.000 de
oameni îºi pierd viaþa în atacurile tero-
riste din SUA, de o amploare fãrã prece-
dent, de la New York ºi Washington;

13 septembrie 1913: Moare Aurel
Vlaicu, în apropiere de Câmpina, în
timpul unei încercãri de a traversa
Munþii Carpaþi cu avionul sãu

14 septembrie 1928: A fost inaugu-
ratã “Crucea Eroilor” de pe Vârful
Caraiman (Munþii Bucegi), monument
construit din iniþiativa reginei Maria

15 septembrie 1916: Primul Rãzboi
Mondial: tancurile sunt folosite pentru
prima datã în bãtãlie - Bãtãlia de pe
Somme, 49 de tancuri britanice

17 septembrie 1939: Al Doilea
Rãzboi Mondial: Armata sovieticã a
invadat Polonia dinspre est, la 16 zile
dupã ce Germania Nazistã a atacat-o
dinspre vest

20 septembrie 1968: Inaugurarea
Uzinei de la Piteºti, prima de autotu-
risme din România

20 septembrie 1974: Inaugurarea
oficialã a drumului naþional Transfã-
gãrãºan, cu o lungime de peste 90 km,
situat la altitudinea de 2.040 metri

21 septembrie 1983: Telefonul
mobil Motorola DynaTAC 8000X, în
greutate de 800 de grame, a primit
aprobare de la Comisia Federalã de
Comunicaþii din SUA ºi va deveni
primul telefon mobil din lume

25 septembrie 1991: Mineriada din
1991: Minerii din Valea Jiului au ajuns
în Gara Bãneasa cu mai multe garnituri
de tren, conduºi de liderul lor sindical,
Miron Cozma. Acesta îi cere preºedin-
telui Ion Iliescu demiterea primului
ministru Petre Roman în schimbul
liniºtii din Capitalã

27 septembrie 1914: Moare regele
Carol I al României dupã o domnie de
48 de ani ºi este succedat la tron de
Ferdinand I al României

27 septembrie 1940: Al Doilea
Rãzboi Mondial: Este încheiat, la
Berlin, “Pactul Tripartit” între Ger-
mania, Italia ºi Japonia pentru instau-
rarea unei “noi ordini” mondiale

30 septembrie 1846: Prima ex-
tracþie de dinþi fãrã durere, sub narco-
tic, efectuatã de William Thomas Green
Morton pe pacientul sãu

Cele mai importante evenimente ale lunii septembrie 

F ructele de cãtinã conþin de
douã ori mai multã vitamina

C decât mãceºul ºi de 10 ori mai
mult decât citricele! 

Cãtina are multe virtuþi terapeutice.
Este o plantã-miracol, fiindcã poate
vindeca un numãr mare de afecþiuni: 
Amelioreazã simptomele 

rãcelii;
Întreþine sãnãtatea sistemului 

digestiv;
Beneficii pentru imunitate;
Protejeazã inima;
Un bun detoxifiant.

Cãtina poate fi consumatã în mai
multe feluri, de exemplu în stare purã,
cu miere, în formã de pulbere, suc,
ulei, vin, gem, ceai, tincturã.

Cãtina cu miere este unul dintre
cele mai cunoscute leacuri naturale ºi
are efect antioxidant, antiinflamator,
imunostimulator, vitaminizant, anti-
cancerigen, antiîmbãtrânire, ajutã la
vindecarea rãcelilor, regleazã sistemul
circulator, endocrin ºi regleazã activi-
tatea gastro-intestinalã.

Cãtina, leacul 

pentru imunitate

Ziua de 14 octombrie, care mar-
cheazã mijlocul toamnei, sfârºitul
verii lui Mihai (Mioi), are semnificaþii
deosebite, care se regãsesc în calen-
darul popular ºi care, în lumea satu-
lui, încã sunt bine cunoscute.

În popor, Sfânta Parascheva e per-
ceputã ca fiind cu un suflet bun, pen-
tru cã-i fereºte pe oameni de boli,

grindinã, trãsnet ºi pe copii îi aparã
de deochi. Sfintei Parascheva i se mai
spune ºi Sfânta Vineri, zi de post, de
unde ºi expresia popularã “Lungã ca
o zi de post”.

Fetele tinere trebuie sã þinã Ziua
Sfintei Parascheva, pentru a fi cinstite
aºa cum a fost ea. La sate, se fac focuri
în curte pentru a alunga spiritele rele.

Credincioºii care, din diferite
motive, nu ajung la Iaºi merg la biseri-
cile sau mãnãstirile din apropiere sã
se roage pentru sãnãtate, bunul mers
al vieþii ºi pentru înlãturarea
necazurilor ºi fac pomeni pentru

morþii care nu-ºi gãsesc liniºtea, adicã
pentru aceia care au murit fãrã
lumânare ºi au fost îngropaþi fãrã
preot. În aceastã zi, nu se servesc
poame cu cruce, nuci ºi castraveti.

În credinþa popularã se spune cã,
aºa cum va fi ziua de 14 octombrie, la
fel va fi ºi Ziua Sfântului Dumitru, pe
26 octombrie, dar ºi celelalte sãrbã-
tori de peste an. 

De asemenea, se mai spune cã,
dacã frunzele copacilor îngãlbenesc
ºi cad repede, este semn cã anul care
vine va fi roditor. De Sãrbãtoarea
Sfintei Parascheva, ciobanii nu tre-

buie sã ciopleascã nimic sã nu le iasã
mieii tãrcaþi. 

Sfânta Parascheva este cea mai
popularã dintre toþi sfinþii ale cãror
moaºte se aflã pe teritoriul
României.   

Moaºtele sfintei au ajuns la Iaºi;
trupul ei are darul neputrezirii, al
vindecãrii de boli ºi al izbãvirii de
multe nevoi ºi primejdii ºi din aces-
te cauze Parascheva a fost luatã ca
protectoare de toate þãrile ortodoxe
din Balcani.    

Pe data de 14 octombrie,

creºtin-ortodocºii cinstesc

moaºtele Sfintei Parascheva

Sfânta Parascheva, fãcãtoarea de minuni

23 septembrie 2022 -  Echinocþiul
de toamnã, atunci când ziua este
egalã cu noaptea în orice loc de pe
Pãmânt.

Ca în fiecare an, la începutul
ultimei decade a lunii septembrie
pãºim în toamna astronomicã. Acesta
este momentul echinocþiului de toam-
nã, când longitudinea astronomicã a
Soarelui atinge valoarea de 180°.

Echinocþiul de toamnã are loc când
Soarele traverseazã ecuatorul din emis-

fera nordicã în cea sudicã. În aceastã zi,
în emisfera australã începe primãvara.

Fenomenul nu se produce la aceeaºi
datã în fiecare an, deoarece anul calen-
daristic nu este egal cu cel tropic. 

De când a fost alcãtuit calendarul
gregorian (1582) echinocþiul de toamnã
a cãzut la 21, 22, 23 sau 24 septembrie. 

Va fi la 21 septembrie abia în 2092 ºi
aceasta se va întâmpla pentru prima
oarã de la crearea calendarului gregori-
an ºi se va repeta doar în 2096.

Dupã 22 septembrie, orele de
luminã vor începe sã scadã, pânã la sol-
stiþiul de iarnã din 21 decembrie.

Echinocþiu derivã din cuvântul
francez "équinoxe", care la rândul lui
provine din latinescul "aequinoctium",
format din "aequus" - "egal" ºi "nox",
"noctis" - "noapte".

Tradiþii ºi obiceiuri
Se spune cã, dupã cum va fi vremea

în aceastã zi, aºa va fi ºi anul viitor.
Dacã va ploua în aceastã dimineaþã

de 23 septembrie, primavara va fi
ploioasã, în timp ce soare la amiazã,
înseamnã un an bun.

Îîn aceasta zi de echinocþiu de toam-
nã se bat nucile ºi se scuturã merele ºi
gutuile.

Echinocþiul de toamnã 
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Dezvoltarea abilitãþilor sociale la vârstele timpurii

Loredana Cãtãlina Sîrbu,

Cristina Nicolai - 

Grãdiniþa cu Program Prelungit

“Clopoþica” Urlaþi

“Eu sunt copilul. Tu þii în

mâinile tale destinul meu. Tu

determini în cea mai mare mãsurã

dacã voi reuºi sau voi eºua în

viaþã. Dã-mi, te rog, acele lucruri

care sã mã îndrepte spre fericire.

Educã-mã, te rog, ca sã pot fi o

binecuvântare pentru lume” 

(,,Child`s Appeal”, 

Mamie Gene Cole)

Integrarea în societate presupune
deprinderea abilitãþilor sociale.
Acestea implicã însuºirea ºi dez-
voltarea limbajului, decodificarea
comunicãrii nonverbale, dezvoltarea
gândirii ºi a înþelegerii. Din experienþa
noastrã didacticã, putem spune cã
fiecare copil are un ritm propriu de
dezvoltare. S-a vorbit tot mai mult în
ultima vreme despre inteligenþa
emoþionalã ºi despre necesitatea
socializãrii copilului. Evoluþia copilu-
lui nu înseamnã numai dezvoltare in-
telectualã sau fizicã. Iar la aceastã
vârstã mai repede nu înseamnã
neapãrat mai bine. În plus, la grã-
diniþã copilul va trebui sã facã faþã
unor situaþii noi, va trebui sã se
adapteze, sã comunice ºi mai ales, sã
experimenteze. 

Pentru ca educaþia din grãdiniþã sã
aibã un randament sporit, este abso-
lut necesarã implicarea pãrinþilor.
Familia este prima ºcoalã în care
copilul se pregãteºte pentru societate.
Pãrinþii, înaintea grãdiniþei ºi apoi
paralel cu aceasta, contribuie la for-

marea personalitãþii copilului ºi la
pregãtirea acestuia pentru viaþã.

Pornind de la ideea cã trebuie sã
facem cât mai multe pentru copii,
putem iniþia parteneriate cu familia
prin care sã le dãm pãrinþilor posibili-
tatea de a se cunoaºte între ei, dar ºi
sã devinã participanþi la educaþie prin
implicarea efectivã în acþiunile între-
prinse de noi la grãdiniþã. Pe de altã
parte, educatoarele ºi întreg perso-
nalul din grãdiniþã au nevoie de spriji-
nul familiei, atât pentru a prelua ºi

dezvolta direcþiile de acþiune forma-
tiv-educative, cât ºi pentru a gãsi
rezolvãri concrete diverselor pro-
bleme care pot interveni. Astfel,
putem desfãºura activitãþi lunare cu
teme interesante (,,Ce ºtiu despre
copilul meu?”, ,,Filmul pentru
copii”, ,,Aºa e bine, aºa nu!”, ,,Copii
fericiþi, familii fericite”). Astfel
putem urmãri întãrirea relaþiei
pãrinte-copil, înþelegerea ºi cultivarea
respectului de sine ºi faþã de ceilalþi
pentru preºcolari. 

Familia este mediul de integrare a
copilului în societate, ea constituie
poarta prin care acesta este introdus
în viaþa socialã ºi în cadrul cãreia îºi
va forma personalitatea, constituind
matricea devenirii fiinþei umane.
Copiii doar primesc ceea ce noi le
oferim, pentru cã ei nu ºtiu sã aleagã.
Iar pierderea inteligenþei emoþionale
înseamnã afectarea sãnãtãþii psihice a
copiilor, a viitorilor adulþi.

Trebuie sã ne imaginãm aceºti
“copii ai virtualului” ajunºi adulþi fãrã
a avea însuºite acele trãsãturi umane
care sã-i ajute sã-ºi facã prieteni, sã se
înþeleagã unii pe alþii. Cert este cã pri-
etenia îi uneºte pe oameni. Aºadar,
existã din plin motivaþia de a sãdi în
sufletul copiilor floarea prieteniei.

“Oamenii cumpãrã lucruri de gata

de la neguþãtori. Cum însã nu existã

neguþãtori de prieteni, oamenii nu

mai au prieteni. Dacã vrei sã ai un

prieten, îmblânzeºte-mã!”, îl sfãtu-
ieºte vulpea pe Micul Prinþ, eroul
poveºtii lui Antoine de Saint-Exupéry.
Astfel, noi la grãdiniþã pentru început
trebuie sã aflãm ce îºi doreºte copilul,
dacã posedã sau îi lipseºte abilitatea
de a-ºi face prieteni sau dacã viaþa în
colectivitate îl oboseºte sau are
nevoie de singurãtate pentru a se
echilibra. Conteazã în ce tip social se
încadreazã, de aceea vom încerca sã
îi cultivãm sentimentul prieteniei cu
rãbdare, fãrã a-i impune relaþii cu
ceilalþi copii. Nu trebuie sã îi gãsim
noi un prieten, îl putem învãþa în
schimb sã devinã un bun prieten. ªi
asta nu doar prin sfaturi ºi poveºti cu
tâlc, ci prin puterea propriului exem-
plu. Trãind în prietenie, el va ºti sã
gãseascã mai uºor calea prieteniei.

Fãrã bullying - Sã fim prieteni!  
Bullying-ul reprezintã un act de

violenþã, fizicã, verbalã ºi psihicã.

ªcoala este mediul propice pentru

descãrcarea de frustrãri, pentru

cã aici copilul îºi poate manifesta

lupta pentru putere.

În ºcoalã, copilul cautã un elev
mai slab decât el ºi încearcã sã-l
domine ºi prin intermediul lui sã
scape de problemele sale (loveºte,
scoate în evidenþã defectele fizice,
jigneºte). 

Bullying elev-elev:

Verbal: Apelative denigratoare,
tachinare, insulte, poreclire, þipete,
sarcasm, minciunã, bârfã, ameninþãri
verbale, ºantaj, jigniri repetate referi-
toare la: trãsãturi fizice sau psihice,

dizabilitate, gen, religie, etnie, naþio-
nalitate; situaþia socio economicã etc.

Emoþional/nonverbal: Priviri/ges-
turi ameninþãtoare repetate; intimi-
darea, gesturi de exludere, ignorare
etc.

Fizic: Lovire, bãtaie, pus piedicã,
îmbâncire, plesnit, blocarea cãii,
înghesuire, împingere, agresiuni fi-
zice repetate etc.

Deposedare de lucruri: Com-
portamente repetate de: cerere de
bani, bunuri sau echipamente, în-
soþite de ameninþãri; furt; provocarea
sau forþarea de a fura, ascunderea de
lucruri, vandalism etc.

Electronic (cyber bullying):
Mesaje repetate supãrãtoare, ame-
ninþãtoare, insultãtoare, obscene,
filmãri/imagini/mesaje denigratoare; 

Cum reacþionãm? 
Indiferent dacã aveþi un copil

agresat sau agresor, trebuie sã luaþi
atitudine. De multe ori agresorii se
pot simþi victime. Un copil care nu
ºtie sã se apere poate recurge la vio-
lenþã. Ca pãrinte, puteþi interveni
doar în cazul propriului copil, indife-
rent în ce postura se aflã. Neavând o
jurisdicþie în acest sens este reco-
mandat sã apelaþi la sprijinul învãþã-
toarei, dirigintelui, profesorului, con-
silierului ºcolar, directorului, poliþis-
tului de proximitate sau Direcþiei de
Protecþia Copilului.

Puteþi interveni cu un ton calm,
împãciuitor, la început, ºi apelaþi la
un specialist din cadrul ºcolii pentru
a sta de vorbã cu fiecare copil ºi sã
identifice cauzele declanºãrii feno-
menului de bullying.

FENOMENUL DE BULLYING - când un copil este etichetat,

tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit repetitiv.

Fenomenul de bullying este foarte rãspândit atât în ºcolile 

din þara noastrã, cât ºi la nivel mondial. 

Bullying-ul poate avea urmãri periculoase asupra dezvoltãrii

normale a unei persoane.
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U n nou septembrie a venit sã
vesteascã începerea unui

nou an ºcolar. Este vremea când cei
mai mici dintre ºcolari pãºesc sfioºi
spre o lume nouã, necunoscutã încã.
Cu toþii ar trebui sã fie, însã, încrezã-
tori în ei înºiºi, pentru cã tinereþea ºi
curajul lor îi vor împinge spre reuºitã.
Încredere vor trebui sã aibã ºi în
pãrinþi, care au ales pentru ei o
“ºcoalã pentru minte ºi suflet”, în noii
colegi - pe care îi vor întâlni zi de zi,
dar ºi în dascãli - care ºtiu nu doar sã
le deschidã celor mici calea spre
cunoaºtere, ci ºi sã-i þinã strâns de
mânã pentru a le arãta drumul. Este,
de asemenea, vremea când cei care
trec pragul ºcolii pentru al doilea, al
treilea sau al patrulea an la rând îºi
reiau locul în bãnci pentru a-ºi contin-
ua drumul spre formare, auto-
cunoaºtere ºi desãvârºire. 

Septembrie este ceva special ºi
pentru dascãli, care se întorc sã
deschidã cãi, drumuri ºi lumi ale lite-
raturii, ºtiinþelor, culturii, artelor, etc.
Ei, profesorii, se întorc la ºcoalã sã
“ºlefuiascã” oameni, sã-i înveþe ce-i
bine ºi ce-i rãu, sã le zâmbeascã
elevilor ºi sã le fie aproape. Cu alte
cuvinte, este vremea pentru ca
gingaºul clopoþel de toamnã, cu al sãu
glas blând ºi cristalin, sã vesteascã
începerea unui nou an ºcolar. 

ªi în acest an, la deschiderea
noului an ºcolar au rãspuns prezent ºi
reprezentanþii administraþiei publice
locale Urlaþi, consileri locali, precum
ºi alþi invitaþi. 

În cuvântul sãu, Primarul
Marian Mãchiþescu a evidenþiat
performanþele notabile ale elevilor
din Urlaþi - care duc mai departe, an
de an, ºtafeta marii performanþe. 

“Este o zi deosebitã ºi pentru
mine. Revin mereu cu mare plãcere
în mijlocul elevilor care ne fac
mândri cu performanþele lor
ºcolare. Elevilor, cadrelor didac-
tice, cât ºi pãrinþilor le doresc mult
succes, sãnãtate ºi putere de
muncã în îndeplinirea obiectivelor
pe care ºi le-au propus în noul an
ºcolar “, a fost mesajul Primarului
Marian Mãchiþescu. 

Pentru prima datã dupã doi ani,
pãrinþii au primit acceptul sã-i
însoþeascã pe “boboci” în noua lor
aventurã din viaþã, iar bucuria s-a citit
pe chipul tuturor. Festivitãþile au

început cu o slujbã religioasã, iar preoþii
s-au rugat pentru toþi elevii prezenþi ºi
pentru cadrele didactice care se strã-
duiesc, zi de zi, sã modeleze carac-
tere ºi oameni de valoare. De la
doamna Mãdãlina Lefter, director al
Liceului “Brâncoveanu Vodã” am
aflat cã aproape 1230 de elevi vor
urma cursurile în noul an ºcolar - o
cifrã mai mare decât anul trecut. 

“Începutul noului an ºcolar îmi
oferã prilejul de a adresa urãri de
bine, sãnãtate ºi putere de muncã
tuturor. ªcoala are nevoie de cre-
ativitate ºi iniþiativã pentru ca ele-
vii noºtri sã reuºeascã. Doar
dãruirea cadrelor didactice la
clasã nu este suficientã pentru
reuºitã... Implicarea fiecãrui elev
în parte este decisivã, dar nu tre-
buie sã omitem nici cooperarea cu

pãrinþii în urmãrirea activitãþii
elevilor. De asemenea, vreau sã
mulþumesc domnului primar
Marian Mãchiþescu pentru spriji-
nul constant oferit în actul edu-
caþional.”, ne-a declarat doamna
director Mãdãlina Lefter. 

Primãria ºi Consiliul Local Urlaþi
au investit, constant, în lucrãri de
modernizare a ºcolilor de pe raza
oraºului. Aceºti bani reprezintã doar
o parte din investiþiile majore fãcute
de cãtre administraþia publicã localã
în unitãþile de învãþãmânt din oraºul
nostru. Din 2004 ºi pânã în prezent,
unitãþile ºcolare ºi preºcolare din
localitate au suportat multiple trans-
formãri, iar astãzi putem spune cã la
Urlaþi avem sãli de clase ºi labora-
toare moderne ºi o infrastructurã
ºcolarã pusã la punct. 

Permanenta preocupare a Con-
siliului Local Urlaþi, strânsa cola-
borare între conducerea unitãþilor de
învãþãmânt ºi Primãrie au dat roade ºi
se regãsesc, an de an, în rezultatele
copiilor. Administraþia localã a alocat
fonduri generoase în ultima vreme
pentru lucrãri de modernizare ºi
reparaþie în ºcoli, pentru ca elevii sã
beneficieze de cele mai bune condiþii
în activitatea lor. 

5 septembrie 2022. 
A sunat clopoþelul!

Primãria Urlaþi, mereu 

alãturi de ºcolile din oraº


