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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

PROMISIUNI ONORATE
Se apropie bilanþul de un an
al noii administraþii a oraºului
noastru, al proiectelor fixate în
timp, pe diverse domenii, cu
împliniri resimþite de exigenþii
locuitori ai urbei. Ne vom referi,
cu predilecþie, la actul cultural,
ca formã de organizare ºi eficienþã.
ªi în Vãlenii de Munte precum ºi în alte oraºe, s-au regândit ºi realizat formule noi în statuarea instituþiilor culturale, în
scopul, repetãm, al eficientizãrilor. Denumirea de Centru
Cultural înglobeazã, prin Hotãrârea Consiliului Local, spaþiile
clasice - sala de spectacole, cabinetele pentru diferite cercuri,
sala pentru expoziþii ºi întâlniri,
biblioteca, clubul pensionarilor.
Iniþiativa amenajãrii unui
spatiu nou, bibliotecii “Miron
Radu Paraschivescu”, a primarului în special, a fost împlinitã ºi din considerente materiale (o economie consistentã de la
întreþinere) dar ºi pentru a pune
la indemâna cititorilor mijloace
moderne de acces la fondul de
carte: calculatoare ºi fiºiere ordonate la cerinþele noilor tehnici. Au fost eliminate cãrþile
uzate fizic ºi moral încât cele
peste 31.000 de exemplare
aºteaptã cititorii.
Alãturi, într-un spaþiu
specific întâlnirilor de grup,
pensionarii beneficiazã de
condiþii ireproºabile, toate
acestea ºi cu implicarea Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor “ARMONIA”
din Vãlenii de Munte. Pensionarii au un program, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00
- 20.00, pentru petrecerea

timpului liber sub diferite forme.
Mijloace moderne înlesnesc informarea ºi accesibilitatea ideilor puse în dezbatere.
Întâlnirea de lunea, de la ora
14.00, a celor peste 30 de
“cursante”, se petrece de 10 ani,
de când doamnele îºi dau bineþe
cu regularitate. Doamna Miroiu
Alexandrina a rãmas, dupã 40
de ani de muncã în domeniu,
principalul exponent al activitãþilor. Spaþiul destinat bibliotecii ºi clubului a devenit
disponibil dupa ce Clubul
Tineretului a fost mutat în Sala
Sporturilor “Stelian Manolescu”,
mãsurã care ºi-a vãzut eficienþa
în încasãrile care s-au triplat. In
alte spaþii complet dotate cu cele
cuvenite dau posibilitatea tinerilor ºi nu numai lor sã se perfecþioneze în cercurile de:

picturã, dansuri moderne, informaticã, limba englezã, chitarã.
Nu se percepe nicio taxã, banii
asiguraþi de Consiliul Local
provin din economiile amintite
prin aducerea bibliotecii în noul
spaþiu. În programul Centrului
Cultural existã ºi activitãþi în cercuri de pregãtire ºi reconversie
profesionalã cu o contribuþie
modicã din partea solicitanþilor.
Centrul Cultural va oferi
lunar, gratuit, localnicilor un
spectacol cu participarea formaþiilor artistice de profesie ºi
amatori, inclusiv cele locale.
Spaþiile exterioare dau imaginea,
prin busturile existente ºi a altora care vor fi amplasate, prin
spatiul verde cunoscut, unui
admirabil centru de primãvarã a
actului cultural, într-o cetate de
culturã deja prestigioasã.

Învierea Domnului sã ne aducã în suflete
încredere, luminã, iubire, speranþã, sã ne facã
sã fim mai buni ºi sã aducem la rândul nostru
bucurii în sufletul altora.
Doresc tuturor locuitorilor din Vãlenii de Munte
ca Lumina Sfintelor Sãrbãtori de Paºti
sã vã gãseascã alãturi de cei pe care îi iubiþi,
în belºug, cu multe bucurii ºi gânduri bune.

Un Paºte fericit alãturi de cei dragi!
Primar, Florin CONSTANTIN

ªCOALA ºi VIAÞA

Vã aºteptãm sã ne
pãºiþi pragul ºi sã beneficiaþi cât mai mult de seviciile Centrului Cultural!

Manager Centrul
Cultural,
Adriana Magdalena
Oprica

C

onsecvenþi educaþiei permanente ºi parteneriale,
profesorii, elevii ºi pãrinþii Colegiului Naþional
„Nicolae Iorga” au desfãºurat un program diversificat ºi
dens, cu caracter formativ, în cadrul programului naþional
„Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”.
citiþi în pagina 2

TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare: 0722 537 165 – ing. CRISTIAN
MIHÃILÃ (orele 08.00- 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 - (între orele 16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public: 0752 132 453 – ANGHELINA
CORNELIU;
 Pentru serviciile de salubritate: 0722 547 484 – CRISTEA
GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã: 0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 928 – DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD
PLOIEªTI;

CLUBUL BIBLIOTECII ORÃªENEªTI Ziua Veteranilor de rãzboi

“MIRON RADU PARASCHIVESCU” se sãrbãtoreºte ºi la
citiþi în pagina 2

Vãlenii de Munte

Guvernul României a hotãrât
ca la 29 aprilie sã se sãrbãtoreascã
din nou Ziua Veteranilor de Rãzboi
citiþi în pagina 3

O lecþie creºtinã pentru
Vãlenii de Mâine
sau DESPRE OMUL ZILEI
citiþi în pagina 3
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Vãlenii de Munte

C

onsecvenþi educaþiei permanente ºi parteneriale, profesorii,
elevii ºi pãrinþii Colegiului Naþional„
Nicolae Iorga” au desfãºurat un program
diversificat ºi dens, cu caracter formativ,
în cadrul programului naþional „Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun”.
copul acestor activitãþi este nu
numai aprofundarea cunoºtinþelor dobândite în ºcoalã, la cursuri, ci ºi
integrarea în viaþa cotidianã a elevilor,
implicarea lor în probleme de viaþã curentã.
În fapt, proiectele derulate au fost
centrate pe domenii prioritare de interes formativ precum voluntariat, culturã, sport-turism, sãnãtate, mediu, fiecare
clasã având libertatea de a alege ºi susþine forme particulare de acþiuni specifice vârstei ºi interesului propriu.
Au existat însã ºi activitãþi la nivelul
întregii ºcoli: colegiul a reprezentat singura unitate ºcolarã din judeþ în care
Platforma Civica”Acþiunea 2012” a iniþiat
proiectul ORA DE ISTORIE PENTRU
BASARABIA; cea mai importantã, ca
amploare ºi problematicã, fiind SÃ
SPUNEM NU DELINCVENÞEI ÎN
ªCOALÃ!

S

Într-o lume tot mai violentã, în care
lipsa de raþiune ºi mirajele tentaþiilor nocive prolifereazã, e de datoria tuturor sã
contribuie la asigurarea unui climat de
dezvoltare sãnãtos pentru elevi, la conºtientizarea pericolului la care se expun
ei, familiile lor ºi întreaga societate.
Drogurile, prostituþia,violenþa îºi cautã ºi
îºi gãsesc victime din ce în ce mai
tinere, iar consecinþele sunt dramatice.
De aceea am cãutat ca elevii sã cunoascã, sã conºtientizeze ºi sã combatã
aceste fenomene sociale cãrora ei înºiºi
le pot cãdea victime. Este ºi motivul
pentru care proiectul educativ s-a desfãºurat
sub genericul ÎMPREUNÃ PENTRU COPIII
NOªTRI!, devizã care
semnaleazã parteneriatul
educativ dintre colegiu,
Asociaþia de Pãrinþi din
colegiu, Primãria Vãlenii
de Munte, Parchetul de
pe lângã Judecatoria
Vãlenii de Munte, Agenþia Naþionalã AntidrogCentrul de prevenire,
evaluare ºi consiliere An-

ªCOALA ºi VIAÞA

tidrog al judeþului Prahova, Agenþia
Naþionalã pentru Combaterea Traficului
de Persoane Prahova,Poliþia ºi Jandarmeria oraºului Vãlenii de Munte.
Desfãºuratã în spaþiul generos al
Centrului Cultural din oraº, activitatea
s-a derulat pe douã module în care au
fost cuprinºi elevii ciclurilor gimnazial ºi
liceal.
Primarul oraºului, Florin Constantin,
a subliniat în alocuþiunea sa din deschidere faptul cã existã o preocupare
permanentã la nivelul conducerii oraºului pentru ca tinerii sã creascã într-un
climat moral sãnãtos în care sã domneascã legea ºi armonia socialã, în care
fiecare cetãþean sã contribuie la combaterea violenþei ºi a consumului de droguri. Domnia sa a evidenþiat cã în mod
constant va sprijini astfel de proiecte
pentru ca tinerii sã se dezvolte armonios ºi sã contribuie prin învãþãturã ºi
bunã purtare la construirea unei societãþi europene.
În intervenþiile lor, prim-procurorul
Daniel Ghiþã, cms. ºef Maria Pantaia,
insp. pr. Diana Giurgiuveanu ºi lt.col.
Constantin Cheºca au prezentat aspecte
importante legate de violenþã ºi de cauzele ei, de consumul de stupefiante ºi
despre modul în care tinerii cad victime

ale traficului de persoane. Totodatã, prin
exemple clare ºi reale, cu un puternic
impact emoþional, au fost prezentate
documentat cazuri în care eroii dramaticelor întâmplãri erau tineri de vârsta
celor aflaþi în salã. Au fost indicate ºi
modalitãþile prin care autoritãþile statului pot interveni legal pentru combaterea flagelului acestuia ºi s-au prezentat
mãsurile simple ºi eficiente pe care
tinerii , potenþiale victime, le pot întreprinde pentru salvarea lor sau a celor
aflaþi în impas: comunicarea promptã cu
autoritãþile.
Dialogul elevilor ºi profesorilor cu
invitaþii a consolidat în detaliu aspecte
particulare legate de tema abordatã, de
larg interes pentru participanºi. Comentariile de dupã încheierea activitãþii, în
grupurile de tineri vãdit emoþionaþi ºi
preocupaþi, a fost dovada cã acþiunea a
construit în sufletul fiecãruia o atitudine
contra acestor fenomene grave ale lumii
de astãzi.
Marºul elevilor ºi al profesorilor
împotriva combaterii delincvenþei juvenile, a violenþei ºi a consumului de
droguri a avut menirea sã semnaleze
concetãþenilor interesul manifestat de
ºcoalã, de autoritãþi ºi de pãrinþi pentru
necesitatea unei societãþi sãnãtoase în
care tinerii sã-ºi împlineascã destinul
sub auspiciile învãþãturii ºi ale conduitei morale.
Sprijinul remarcabil oferit de Asociaþia de Pãrinþi a colegiului reprezentatã prin preºedintele acesteia, Cornel Dragomir, ºi mai ales
eforturile organizatorice ale iniþiatoarei de proiect Elena Frâncu, inventivã ºi energicã aºa cum stã bine
unui pãrinte adevãrat, au contribuit
la reuºita unui proiect educativ
care se prelungeºte de pe bãncile
ºcolii în viaþã.
Prof. Maria Marghioala-Andrei,
director al Colegiului Naþional
„N.Iorga” Vãlenii de Munte

CLUBUL BIBLIOTECII ORÃªENEªTI

“MIRON RADU PARASCHIVESCU”
Alexandrina Miroiu
Într-o lume în care oamenii
sunt tributari ai unor interese,
rãgazul cultural devine o realã
încântare. Poate spiritul înãlþãtor
al marelui savant Nicolae Iorga
sau “Cânticile þigãneºti” ale poetului Miron Radu Paraschivescu, au fost definitorii pentru
apariþia în anul 2003 a Clubului
Bibliotecii.
Membrele clubului sunt
vãlenare sau statornicite din alte
oraºe la Vãlenii de Munte ºi sunt
interesate sã cunoascã cultura
localã ºi naþionalã ºi sã-ºi
petreacã timpul în mod plãcut,
util ºi recreativ.
Toate doamnele sunt pregãtite în diferite domenii, sunt cititoare fidele ale bibliotecii, sunt

modeste, active, harnice, unite
ºi, precum caprele negre, apar o
datã la mulþi ani.
Se remarcã o distinsã doamnã profesoarã de limba ºi literatura românã, Elena Matei, dotatã cu calitãþi intelectuale ºi morale rareori întâlnite în acelaºi
om, care ne uimeºte de fiecare
datã prin cunoºtinþe diverse.
În fiecare zi de luni a sãptãmânii la orele 14.00, ne întâlnim
la Centrul Cultural Vãlenii de
Munte înfiinþat de puþin timp la
iniþiativa conducerii oraºului,
într-un spaþiu modern, generos,
onorant pentru toþi cei care îi
trec pragul.
Într-o atmosferã caldã, înãlþãtoare au loc activitãþi diversificate, schimburi de idei, lansãri
de carte, dezbateri pe diferite

teme culturale. Periodic organizãm excursii în diferite colþuri
din þarã. Dorim sã extindem preocupãrile noastre. La reuºita
acestor manifestãri culturale
contribuie ºi domnii profesori
de la toate ºcolile din oraº, dornici ca acest câºtig sã fie de
partea persoanelor vârstnice
dar mai ales de partea generaþiilor tinere care sperãm sã ducã
mai departe spiritualitatea ºi
tradiþiile acestui neam.
Mulþumesc tuturor pentru
deschiderea pe care o aveþi
unele faþã de altele, pentru
dãruire ºi pentru cã aþi înþeles cã
viaþa este darul cel mai de preþ
pe care trebuie sã-l slãvim clipã
de clipã. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu, cu sãnãtate sã mergem înainte.
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Ziua Veteranilor de rãzboi

se sãrbãtoreºte ºi la Vãlenii de Munte
La 29 aprilie 1902, prin înalt
decret regal semnat de regele
Carol I s-a oficializat calitatea
de "Veteran de Rãzboi" care
prevedea urmãtoarele:
"Pentru ca fiecãrui ostaº veteran sã i se asigure liniºtea ºi
ocupaþiunea pentru restul de
viaþã, i se va pune la dispoziþie
cele necesare în acest scop, ca
stimulent pentru generaþiile
viitoare".
Când s-a fãcut acest decret sa avut in vedere Convenþia
Statelor Europene de la Geneva
din anul 1870 in care s-a hotãrât
ca ostaºii chemaþi de þarã la
luptã sã devinã "veterani". In
acest context iau naºtere diferite grupãri ºi asociaþii care sau adresat ministerelor ºi parlamentului pentru revendicãrile
lor fireºti. În majoritatea formulãrilor ºi petiþiilor formulate
de veterani se exprima puternic conþtiinþa datoriei împlinite
cu vitejie în condiþii ce nu
puteau fi descrise decât de cei
care le-au trãit: în ploaie, noroi,
zãpadã, ger, zi ºi noapte,
nemâncaþi ºi însetaþi, suferinþe
pe care noi ºi fraþii noºtri de
arme decedaþi le-am rãbdat
pentru a da þãrii libertate ºi independenþã.
Timpul a trecut ºi a urmat
rãzboiul balcanic din 1913 ºi la
scurt timp a început primul
rãzboi mondial.
În anul 1925 se constituie
Uniunea Ofiþerilor de Rezervã

ºi Retragere care-i avea pe
ofiþerii veterani de rãzboi dupã
terminarea celui de-al doilea
Rãzboi Mondial.
La data de 4 iunie 1945 se
emite decretul nr 440 pentru
acordarea calitãþii de "veteran"
foºtilor luptãtori din rãzboaiele
1913, 1916-1918 ºi 1941-1945 care
stabilea condiþiile ce trebuie
îndeplinite pentru acordarea
calitãþii de " veteran de rãzboi"
de cãtre Ministerul de Rãzboi,
cât ºi facilitãþile de care trebuie
sã beneficieze dupã terminarea
celui de-al doilea rãzboi mondial. Sutele de mii de ofiþeri, subofiþeri ºi soldaþi care au luptat
în Est ºi Vest s-au întors la casele lor, doar puþini au beneficiat
de drepturile decretului.
La 23 octombrie 1963 prin
Hotãrârea Consiliului de Miniºtri s-a constituit Comitetul
Naþional al Veteranilor de Rãzboi Antifascist, fiind excluºi luptãtorii de pe frontal de est
(23 august 1944 - iunie 1945),
dar fãrã prevederea unor drepturi pentru veterani. În perioada 1941-1945, mulþi generali ºi
ofiþeri care s-au distins pe câmpurile de luptã, mai ales cei
care s-au luptat în Est au fost
scoºi în mod abuziv din rândurile cadrelor active, au fost
arestaþi ºi condamnaþi la ani
grei de temniþã sau privaþiuni
de libertate în lagãre de muncã.
La data de 27 decembrie
1989 la iniþiativa unui grup de

Serviciul pentru Situaþii de Urgenþã

Recomandãri pe timpul
sãrbãtorilor pascale
 aprinderea lumânãrilor de cãtre enoriaºi se va
face în locurile stabilite ºi
amenajate, amplasate la distanþã corespunzãtoare de elemente combustibile din interiorul bisericii. Permanent, o
persoanã desemnatã va
supraveghea focurile din sobele lãcaºelor de cult, precum
ºi stingerea lumânãrilor
cãzute sau consumate.
 în funcþie de suprafaþa
construibilã, lãcaºele de cult
vor fi dotate cu mijloace de
primã intervenþie ºi menþinute în stare de funcþionare.
pe timpul slujbelor
religioase, accesul credincioºilor va fi limitat la
capacitatea lãcaºului de
cult. De asemenea, uºile de
pe cãile de evacuare vor fi
poziþionate deschis.
 personalul desemnat
pentru organizarea ºi
desfãºurarea ceremonialu-

lui religios va fi instruit
asupra respectãrii
normelor de prevenire ºi
stingere a incendiilor ºi a
evacuãrii credincioºilor în
situaþie de urgenþã.
 angrenarea personalului din cadrul
Serviciilor Voluntare pentru Situaþii de Urgenþã în
acþiuni de prevenire ºi stingere a incendiilor pe perioada
sãrbãtorilor pascale.
 se va interzice folosirea instalaþiilor electrice
de iluminat cu defecþiuni
sau improvizaþii, precum ºi
suprasolicitarea acestora.
la tablourile electrice
de distribuþie se vor folosi
numai siguranþe calibrate.
Se va interzice utilizarea pentru încãlzire a aparatelor de
tip radiator, reºou sau a altor
improvizaþii.

veterani participanþi la ambele
fronturi s-a constituit Asociaþia
Naþionalã a Veteranilor de
Rãzboi care a prezentat drepturile veteranilor de rãzboi ºi
care s-au materializat în legea
49/1990 si apoi legea 44/1994.
Din aceasta asociaþie face
parte ºi filiala ANVR Prahova,
implicit ºi subfiliala Vãlenii de
Munte care la data înfiinþãrii
num?ra peste 160 veterani de
r?zboi numai în oraºul Vãlenii
de Munte iar in localitãþile limitrofe peste 600 iar astãzi,
dupã 23 de ani numãrul lor a
scãzut dramatic.
Veteranii noºtri sunt legende
vii ale faptelor de eroism ºi jertfã ºi ca exemplu îi avem pe
Sublocotenentul în Rezervã
Frâncu Ioan din localitatea Mãneciu, care în acest an împlineºte 106 ani ºi Adjutantul în
Rezervã Tiu ªtefan, din localitatea Bãtrâni, 103 ani.
Veteranii participã la toate
evenimentele importante ale
þãrii, inclusiv Ziua Eroilor ºi
Ziua Veteranilor.
Guvernul României a
hotãrât ca la 29 aprilie sã se
sãrbãtoreascã din nou Ziua
Veteranilor de Rãzboi prin
H.G 1222/10.01.2007.
La mulþi ani ºi sãnãtate
veteranilor de rãzboi din
România!
Preºedinte subfiliala
ANVR Vãlenii de Munte,
Colonel MOISE Nicolae

Vãlenii de Munte
O lecþie creºtinã pentru Vãlenii de Mâine

sau DESPRE OMUL ZILEI

La o vârstã venerabilã ºi
cu doi copii realizaþi în viaþã,
fiica medic ºi fiul inginer,
gospodar de frunte al oraºului, renumit apicultor ºi legat
de bunãstarea urbei, creºtin
ºi om cu rostul vieþii împlinit,
concetãþeanul nostru ªtefan
Popovici este indiscutabil
omul zilei.
Gestul sãu de o nobleþe rar
întâlnitã în prezent, discret
pânã la a trece neobservat, este
unul de mare onoare.
Într-o lume în care fraþii se
ucid între ei pentru o vorbã
oarecare sau pentru o palmã
de pãmânt, în care pãrinþii îºi
reneagã progeniturile ori invers, în care rudele ºi prietenii
îºi disputã pânã ºi neajunsurile
cotidiene, în care nepãsarea
faþã de semeni a devenit normã
socialã, ªtefan Popovici a gãsit
de cuviinþã sã doneze Unitãþii
Administrativ Teritoriale Vãlenii de Munte, adicã oraºului, un
teren de 600 mp a cãrui destinaþie va fi de utilitate publicã:
pe suprafaþa lui se va construi
un pod peste pârâul Vãleanca
ºi o parcare.
Fostul tehnician la drumuri
ºi poduri, pensionar de ani
buni dupã o viaþã cinstitã ºi de
muncã susþinutã, la cei 77 de
ani alãturi de distinsa consoartã, doamna Lili, reprezintã
un model de conºtiinþã civicã.

Floriile - tradiþii ºi obiceiuri
În fiecare an, cu o sãptãmânã
înainte de Sfintele
Paºti, se serbeazã
Floriile. Aceastã
sãrbãtoare simbolizeazã intrarea
în Ierusalim a
Domnului Iisus
Hristos, care, întors din
cetatea Efraim, hotãrãºte sã
meargã în oraºul sfânt. În cinstea
lui, oamenii
l-au întâmpinat cu flori ºi ramuri
înverzite.
 În duminica dinaintea
Paºtelui ramurile de salcii care
înlocuiesc ramurile de palmier
din Ierusalim simbolizeazã
renaºterea naturii, fertilitatea.
Tradiþia spune cã, dupã ce au fost
sfintite acestea se pot folosi la
împodobirea icoanelor, a uºilor, a
ferestrelor sau la tratarea unor
boli sau chiar la vrãji ori descântece.
De Florii se sãrbãtoresc toþi
cei care la botez au primit
numele de Florin sau Florina,

Florentina, Florea
sau nume de
floare: Violeta,
Camelia, Narcisa,
Lãcrãmioara,
Anemona, Crina...
În Duminica Floriilor
cei care au þinut tot Postul
Paºtelui au dezlegare la
peºte ºi vin.
 În Duminica
Floriilor, fetele care
vor sã se mãrite
scot la soare zestrea pentru a
chema ursitul.
 Se spune cã cine mãnâncã
peºte în Duminica Floriilor se va
lecui de orice boalã. Tot ce se
gãteºte din peºte în aceastã zi are
puteri tãmãduitoare.
 Cine se va spãla pe cap în

Fãrã a avea o situaþie materialã exorbitantã, din agoniseala de o viaþã, a înþeles cã,
în afara urmaºilor care îi seamãnã la fire, trebuie sã lase viitorimii ceva durabil. Conºtiinþã
de ctitor, datorie de creºtin,
comportament de înalt civism.
Sensul gestului sãu exemplar are o deschidere mare cãtre toþi
vãlenarii ºi un mesaj important
în sãptãmânile care premerg
Sfânta Sãrbãtoare a Paºtelui:
dacã am contribui fiecare
dupã puterea lui cu cât de
puþin pentru binele tuturor,
poate cã lumea ar fi mai bunã
ºi mai bogatã moral, poate cã
rãul, în multele lui forme de
manifestare , ºi-ar pierde din
puterea sa nimicitoare.
Lecþia eticã pe care o
descoperim în nobilul gest al
familiei Lili ºi ªtefan Popovici
este simplã ºi profundã: înainte
de a ne întreba ce face oraºul
pentru noi, trebuie sã ne întrebãm ce facem noi pentru oraº.
Astfel vom înþelege sensul
progresului ºi vom putea
înþelege gesturi de mare
nobleþe precum cel al familiei
Popovici. O placã de marmurã
la baza construcþiei publice le
va nemuri gestul civic ºi va fi
pilduitoare pentru generaþiile
care vor veni dupã noi. Oraºul
de azi ºi de mâine vã
mulþumeºte, doamnã Lili ºi
domnule ªtefan Popovici!

În Duminica Floriilor
fetele ºi femeile dau
jos Mãrþiºorul ºi îl
leagã între crengile
unui copac înflorit,
pentru a primi ocrotire
divinã, sãnãtate ºi
spor în casã.
Duminica Floriilor va albi peste
noapte.
 Aºa cum va fi vremea în
Duminica Floriilor, aºa va fi ºi în
ziua de Paºti.

La mulþi ani!
Sãnãtate ºi dorinþe împlinite, tuturor celor care
poartã nume de floare ºi îºi serbeazã ziua de Florii
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Vãlenii de Munte

SPORT   FOTBAL   SPORT   FOTBAL   SPORT

CSO “TELEAJENUL”
VÃLENII DE MUNTE
CONTINUÃ DRUMUL
SPRE PROMOVARE
În etapa a 22-a a campionatului de fotbal Liga B seria Nord
echipa noastrã CSO „TELEAJENUL” a surclasat cu scorul
de 8 - 0 echipa „Progresul”
Aluniº, practicând un joc spectaculos ºi eficient, oferind satisfacþie numeroºilor spectatori
aflaþi în tribunele stadionului
orãºenesc.
Tot în cadrul competiþiei
organizate de AJF Prahova,

echipa noastrã s-a calificat în
optimile Cupei României, unde
a întâlnit ocupanta locului 2
din Liga A „PETROLISTUL”
BOLDEªTI.
Din pãcate dupã o luptã
strânsã echipa vizitatoare, cu
un plus de experienþã ºi de
valoare ne-a învins cu scorul
de 3 – 2, mergând astfel mai
departe în faza superioarã a
competiþiei.

CENTRUL PENTRU
TINERET

CURSURI ORGANIZATE
DE CENTRUL CULTURAL
VÃLENII DE MUNTE

Cursuri de formare
profesionalã (cu taxã):
 operator date calculator
 contabilitate asistatã
de calculator
 limbi strãine
 ospãtar
 bucãtar

Cursuri pentru
dezvoltarea
aptitudinilor
copiilor ºi
tinerilor

(GRATUITE,

ÎN LIMITA
LOCURILOR
DISPONIBILE):

 dans modern ºi dans
sportiv

 chitarã
 picturã, graficã, gravurã
 arta ceramicii - olãrit
 modelaj, sculpturã
 actorie
 dans popular

Poliþia Localã Vãlenii de Munte:
AUTOTURISMELE POT FI ÎN SIGURANÞÃ DACÃ…
În cadrul Sãlii de Sport „Stelian Manolescu”, cu
ajutorul nemijlocit al D-lui Primar Florin
Constantin, s-a înfiinþat „CENTRUL PENTRU

TINERET” unde tinerii din oraºul nostru ºi nu
numai, îºi pot petrece timpul liber într-un mod cât
mai plãcut ºi relaxant. Sala a fost dotatã cu douã
mese de biliard ºi douã mese de tenis de masã,
dorind astfel crearea de noi oportunitãþi de destindere ºi recreere într-un mediu profesionist.

Nu parcaþi autoturismul în zone neiluminate, la adãpostul întunericului.
 Nu lãsaþi autoturismul descuiat sau cu
cheile în contact chiar dacã îl pãrãsiþi pentru
câteva momente.
 Nu lãsaþi în autoturism bunuri de valoare, genþi, obiecte de îmbrãcãminte sau alte
lucruri care ar putea trezi interesul hoþilor;
aceºtia acþioneazã atât în parcãrile aglomerate
cât ºi din mers, încercând portierele maºinilor
staþionate.
 Dacã la bordul autoturismului aveþi
aparaturã electronicã de valoare, gen radiocasetofon sau CD-player cu faþã detaºabilã,
este indicat sã fie luatã în casã pe timpul
nopþii.
Încercaþi sã montaþi aparatura audio pe
un sistem tip þinã care sã vã permitã o
deconectare uºoarã.
 Nu lãsaþi niciodatã în autoturism actele
maºinii deoarece, în cazul furtului autoturismului riscaþi sã nu fiþi despãgubiþi de soci-

etãþile de asigurãri chiar dacã aveþi asigurare
CASCO.
Nu lãsaþi în maºinã bani, cãrþi de credit,
ordine de platã sau alte obiecte (obiceiul de a
încuia în torpedo banii atrage atenþia hoþilor).
 Închideþi complet geamurile chiar dacã
pãrãsiþi autoturismul pentru scurt timp.
Dacã aþi pierdut ori v-au fost furate cheile
autoturismului, schimbaþi de urgenþã sistemul
de închidere. Acelaºi lucru vi-l recomandãm ºi
la cumpãrarea unui autoturism.

