V

ãlenii

de Munte

 NR. 90 OCTOMBRIE 2016

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

28-3
30 octombrie 2016,

SERBÃRILE
TOAMNEI
la Vãlenii
de Munte,
ediþia a XIX-a

PAGINA 3

Strategia de Dezvoltare Localã a oraºului Vãlenii de Munte 2016 -2020

Investiþii de anvergurã în infrastructurã,
economie, sãnãtate, educaþie ºi turism
PAGINA 2

Au început
lucrãrile de
amenajare
a trotuarelor
La momentul documentãrii noastre echipele de
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Barbu Delavrancea.
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va duce la dezvoltarea durabilã a oraºului
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Cele mai longevive cupluri
din Vãlenii de Munte, sãrbãtorite ºi premiate
într-o emoþionantã ceremonie
Din respect ºi apreciere
pentru cele mai longevive
cupluri din Vãlenii de
Munte, primarul Florin
Constantin, în colaborare
cu Casa de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor “Armonia”
din Vãlenii de Munte a
organizat în preajma Zilei
Internaþionale a Persoanelor Vârstnice o ceremonie de premiere a perechilor care sãrbãtoresc,
anul acesta, 40, respectiv

50 de ani de cãsãtorie neîntreruptã.
Au primit flori, diplome
ºi premii în bani un numãr
de 45 de cupluri care au
aniversat 40 de ani de cãsãtorie ºi 25 de cupluri care
au sãrbãtorit 50 de ani de
cãsãtorie. Precizãm cã
aceasta este o tradiþie
localã, evenimentul fiind
organizat an de an pentru
cuplurile de seniori din
oraº.

ACTE NECESARE (OBLIGATORII)
PENTRU DEPUNEREA CERERII
ªI DECLARAÞIEI PE PROPRIA RÃSPUNDERE
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE
ÎNCÃLZIRE 2016 - 2017:
 Acte de proprietate/contracte de închiriere/comodat;
 Factura de gaze - pt. subvenþia la gaze naturale;
 Copi BI/CI, CN pentru toþi membrii familiei;
 Adeverinþe salariu, cupoane alocaþie, cupoane pensie
pe luna anterioarã depunerii cererii;
 Copie talon autoturism;
 Adeverinþã emisã de Administraþia Financiarã pentru
cei care nu realizeazã venituri.
Documentele se depun la sediul Primãriei
Vãlenii de Munte, Comp. Asistenþã Socialã,
etaj II, camera 20.

VOCEA CETÃÞENILOR
Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau
cãtre primãrie transmise în mediul on-line
(pe pagina de Facebook Constantin Florin sau pe e-mail
primariavaleniidemunte@yahoo.com) ori în scris
la sediul instituþiei se vor regãsi în rubrica
“VOCEA CETÃÞENILOR”.
Angelica B.: “Am vãzut
evoluþia la construcþia creºei
de la intrarea în oraº. Aratã
din ce în ce mai bine, chiar nu
mã aºteptam sã fie atât de fru-

A început perioada
de depunere a
dosarelor pentru
acordarea ajutorului
pentru încãlzirea
locuinþei pe perioada
sezonului rece

moasã. De-abia aºteptãm sã
se deschidã. Spun asta în
numele tuturor celor care au
copii mici ºi nu au cu cine sã
îi lase ziua, atunci când pã-

rinþii sunt la serviciu. Felicitãri pentru acest proiect!”
Marius C.: “Când încep
lucrãrile la trotuare pe partea
de nord? Am citit în ziar cã
aveþi în buget acest proiect ºi
sperãm sã se realizeze cât
mai curând. Am vãzut cât de
bine aratã acum intrarea dinspre Ploieºti ºi ar fi foarte frumos sã se facã la fel ºi în

TELEFOANE UTILE:

nord,
cu
pavele,
stâlpi noi ºi
spaþii verzi.”
Ioana T.: “De-abia aºteptãm ediþia de anul acesta a
Festivalului Þuicii. Sperãm sã
fie totul în regulã ºi sã avem
parte de spectacole frumoase.”

 Pentru apã ºi canalizare
- Hidro Prahova:
TOADER ADRIAN - 0728.880.605;
0244.281.200 (08.00 - 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 - (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: 0244.928 –
DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD PL;
 Centrul Cultural: 0244 280 345
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

28 - 30 octombrie 2016,

Serbãrile Toamnei la Vãlenii de Munte, ediþia a XIX-a

Mihai Ciobanu

Este deja o tradiþie ca la
sfârºit de octombrie, la noi la
Vãlenii de Munte sã celebrãm
sãrbatoarea recoltei, a toamnei
ºi a þuicii de Vãleni. Timp de trei
zile, în Piaþa Oraºului producãtorii, comercianþii ºi
meºteºugarii vã vor îmbia cu
produsele lor.
Cântecul, jocul ºi voia bunã vor fi
încurajate prin spectacole deosebite ºi
jocuri de lumini. Serbãrile Toamnei
anului 2016 la Vãlenii de Munte vor
aduce participanþii în lumea de vrajã a
cântecului popular ºi în compania
licorii livezilor de prun, aºezatã în grele
butoaie de dud ºi de stejar, scoasã la
ivealã ca sã fie temei de aleasã bucurie
în zilele de 28 octombrie 2016 – 30
octombrie 2016. Pe parcursul celor trei
zile vor fi organizate o serie de activitãþi
care au devenit de acum tradiþionale,
activitãþi ce vin sa bucure sufletele
cetãþenilor oraºului ºi ale invitaþilor lor.
Este vorba de: FESTIVALUL ÞUICII
– în cadrul cãruia se organizeazã concursul de degustãri unde sunt premiaþi
producãtorii de þuicã; SPECTACOL FOLCLORIC ÎN AER LIBER susþinut de formaþiile artistice ale Centrului Cultural si
din alte localitãþi; TÂRGUL DE PRODUSE AGROALIMENTARE ªI MEªTEªUGÃREªTI ºi alte momente surprizã.

ªAPTE PERSONALITÃÞI care se
identificã cu destinele oraºului
Vãlenii de Munte, declarate
CETÃÞENI DE ONOARE ai urbei
În cadrul evenimentului va avea loc,
în sala Centrului Cultural Vãlenii de
Munte ºi o ceremonie de conferire a
titlului de cetãþean de onoare unui
numãr de ºapte personalitãþi care, prin
cariera ºi realizãrile lor dar ºi prin implicarea în destinele localitãþii se identificã
cu numele oraºului Vãlenii de Munte.
Aceºtia sunt:
 Andre Petit: Nãscut la data de 11
septembrie 1921, a fost primarul
oraºului Eaubonne din Franþa timp de
36 de ani. A contribuit esenþial la realizarea parteneriatului încheiat la începutul anilor ‘90 între oraºul Vãlenii de
Munte ºi Eaubonne, acord de cooperare
care a dus la promovarea oraºului de pe
Valea Teleajenului în Franþa ºi la deschiderea a numeroase programe ºi
parteneriate încheiate, de-a lungul timpului, între cele douã oraºe.
 Profesor Dafina Anghel: Nãscut
la data de 26 aprilie 1942, în localitatea
Homorâciu, a absolvit ªcoala Medie
Mixtã, Vãlenii de Munte (1956 – 1960) ºi
Universitatea Bucureºti, Facultatea de
Matematica – Mecanica (1960 – 1965). Ca
urmare a activitãþii didactice de cercetare metodicã ºi ºtiinþificã, de conducere ºi de creºtere a prestigiului învãþãmântului matematic românesc, a primit
peste 30 diplome de merit ºi excelenþã.
În cadrul Consiliului Local Vãlenii de
Munte a susþinut cu responsabilitate ºi
obiectivitate toate proiectele referitoare
la bunul mers al comunitãþii locale.
 Doctor Mircea Leonid Stamate:
Nãscut la 24.08.1942 la Râmnicu Sãrat,

Zâmbete ºi voie bunã
Spectacole de circ
pentru copiii din
Vãlenii de Munte
Surprizã deosebit de plãcutã
oferitã copiilor din Vãlenii de
Munte.

judeþul Buzãu domnul doctor Mircea
Stamate este o personalitate marcantã a
lumii medicale pediatrice din România.
Locuieºte în Bucureºti ºi în Vãlenii de
Munte, lucru pentru care domnia sa
considerã cã este vãlenar. Cu dãruire,
ajutã necondiþionat copiii oraºului, arãtându-le compasiune ºi înþelegere.
 Poet Lucian Avramescu: Nãscut
la data de 14 august 1948 în comuna
Sângeru, judeþul Prahova. Locuitorilor
din Vãleni pe care i-a gratulat cu o
colecþie formatã din 45 de sculpturi,
unice în felul lor, le dedicã aceastã artã
care dã sens cuvintelor adunate în cãrþi,
fiind o fiinþã sensibilã cu o viziune
aparte ºi un suflet nobil.
 Inginer Alexandru Stroie: Nãscut
la 14 martie 1955 la Ploieºti, Alexandru
Stroie a locuit în Homorâciu dar, prin
studiile sale liceale la Colegiul Naþional
„Nicolae lorga”, promoþia 1974, secþia
real, se considerã un vãlenar autentic.
Considerând cã educaþia ºi cultura sunt
factorii esenþiali de dezvoltare pentru
înscrierea cu adevãrat a României în
rândul þãrilor avansate, inginerul Stroie
Alexandru a sprijinit efectiv prin consiliere ºi mecenat apariþia unor lucrãri
notabile în domeniul învãþãmântului din
Vãlenii de Munte, din domeniul istoric
ºi cultural, prin aceasta contribuind la
continuitatea tradiþiei intelectuale în
oraºul lui Nicolae lorga.

 Inginer Augustin Oprea: Nãscut
la data de 22 august 1959, în oraºul
Vãlenii de Munte, dl. Oprea Augustin a
absolvit cursurile Liceului Nicolae Iorga
Este absolvent al Institutului de Petrol ºi
Gaze Ploieºti, Facultatea de Foraj promoþia 1981-1986. Augustin Oprea este
legat sufleteºte de oraºul Vãlenii de
Munte. Este prezent la toate activitãþile
culturale ale oraºului. Iubeºte ºi este
iubit de colegii, prietenii ºi cetãþenii
oraºului. A sprijinit oficialitãþile locale în
vederea obþinerii aprobãrilor pentru
extinderea reþelei de gaze pentru consumul populaþiei.
 Studentã, Flavia Oprea: Nãscutã
la data de 21.08.1994, eminentã absolventã a Colegiului Naþional „Nicolae
Iorga” din Vãlenii de Munte, promoþia
2013, Flavia Oprea este în cadrul
Facultãþii de Automaticã ºi Calculatoare
a Politehnicii din Bucureºti o studentã
cu vocaþia cercetãrii de vârf. Pentru performanþa în domeniul inventicii obþinutã
în cadrul proiectului ENTy (dispozitiv
care poate monitoriza ºi detecta în timp
real problemele de echilibru prin analiza balansului ºi a posturii corpului) ºi
pentru avantajele aparatului la scarã
mondialã, Flavia Oprea meritã a fi propusã la atribuirea titlului de cetãþean de
onoare al oraºului.

În preajma Zilei Internaþionale a
Zâmbetului, care a avut loc în data de
7 octombrie, copiii s-au putut bucura
de un spectacol care a venit cum nu se
poate mai bine.
Timp de douã zile, Centrul Cultural
a fost gazda mai multor spectacole de
circ care au adus zâmbete copiilor care
învaþã în Vãlenii de Munte.
Micuþii au fost încântaþi atât de
momentele de dresaj, echilibristicã ºi
de clovnii care au fãcut giumbuºlucuri
provocând râsete în sala Centrului
Cultural.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Strategia de Dezvoltare Localã a oraºului Vãlenii de Munte 2016-2020

Investiþii de anvergurã în infrastructurã, economie,
sãnãtate, educaþie ºi turism
Recent a avut loc la sediul
Primãriei Vãlenii de Munte dezbaterea
publicã
privind
Strategia de Dezvoltare Localã
2016-2020, document esenþial
pentru întocmirea dosarelor în
vederea accesãri fondurilor
europene în exerciþiul bugetar
2014-2020.
Primarul Florin Constantin,
alãturi de echipa sa din cadrul
Primãriei ºi Consiliului Local
Vãlenii de Munte a realizat o
strategie care, odatã aplicatã,
va duce la dezvoltarea durabilã
a urbei.
Urmãtorii ani vor fi caracterizaþi, prin implementarea acestei strategii, de mari proiecte de
infrastructurã de drumuri, utilitãþi, clãdiri publice sau locuinþe, precum ºi de proiecte din
domeniile economic, sãnãtate,
educaþie ºi turism.
Având în vedere viziunea
strategicã privind nevoile de
dezvoltare cãrora trebuie sã le
rãspundã POR 2014-2020,
oraºul Vãlenii de Munte vizeazã atragerea de fonduri din

aceste surse, pe domenii, dupã
cum urmeazã:
 Sprijinirea tranziþiei
cãtre o economie cu emisii
scãzute de carbon:
 anveloparea clãdirilor publice;
 realizarea unui parc fotovoltaic;
 eficientizarea infrastructurii
de iluminat public stradal;
 eficientizarea consumului de
energie electricã în instituþiile
publice;
 utilizarea energiei solare
pentru producerea de apã caldã;
 Sprijinirea dezvoltãrii
urbane durabile:
 extinderea ºi modernizarea
pieþei oraºului;
 extinderea fondului locativ
prin accesarea programelor
A.N.L. precum ºi a creditului
ipotecar;
 reabilitarea trotuarelor ºi a
zonei pietonale din oraº (zona
ªtefan cel Mare, zona B-dul N.
Iorga între Staþia Peco ºi Str.
Brazilor);
 dezvoltarea Parcului
Industrial Vãlenii de Munte;
 crearea unei platforme pentru mentenanþa infrastructurii
urbane;

 Hot spoturi Wi-Fi în spaþiile
publice (parcurile oraºului);
 acces rapid la serviciile administraþiei locale (informatizare);
 amenajarea cursurilor de
apã de pe teritoriul administrativ
 Îmbunãtãþirea mediului
urban ºi conservarea, protecþia
ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural:
restaurarea, consolidarea si
valorificarea patrimoniului cultural ºi istoric;
activitãþi de marketing, digitizare ºi informatizare în domeniul
patrimoniului cultural;
 Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de importanþã regionalã:
 eficientizarea traficului rutier
ºi pietonal la trecerile peste calea
feratã prin extensie pe pãrþile laterale cu benzi speciale pentru
pietoni;
 îmbunãtãþirea infrastructurii
urbane în cartierele defavorizate;
modernizarea drumurilor de
legãturã cu localitãþile învecinate;
amenajarea de piste pentru
bicicliºti (sistematizare rutierã
ecologicã ºi eficientizare);
 crearea unei reþele de alimentare pentru vehicule electrice;

Au început lucrãrile de amenajare a trotuarelor
Au început lucrãrile de amenajare de
trotuare în cartierele oraºului Vãlenii de
Munte. În ediþia anterioarã a ziarului
anunþam faptul cã autoritãþile locale au
pregãtit un proiect de modernizare a trotuarelor în mai multe zone ale urbei, pe
strãzile unde s-au executat, anterior,
lucrãrile la reþelele de utilitãþi, apã ºi
canalizare.
Iatã cã autoritãþile locale
se þin de cuvânt.
La momentul documentãrii noastre
echipele de muncitori lucrau pe strada
Barbu Delavrancea, acolo unde pe un
sens fuseserã deja amplasate bordurile,
fiind executatã ºi betonarea trotuarului,
anterior asfaltãrii sale. În altã ordine de
idei, Primãria Vãlenii de Munte anunþã cã

în scurt timp va debuta ºi lucrarea de
amenajare a intrãrii dinspre nord în oraº,
pe modelul aplicat la intrarea dinspre
Ploieºti: cu trotuare noi ºi spaþii verzi.

Se extinde reþeaua de canalizare
Un alt proiect care se aflã în curs în
aceastã perioadã este cel de extindere a
reþelei de canalizare. Acestã etapã presupune introducerea reþelei pe strãzile
Ecaterina Varga, Aleea Lacului ºi Avram
Iancu. În ultimii ani, autoritãþile locale
au investit în modernizarea reþelelor de
utilitãþi de pe raza oraºului, pentru ca
toþi cetãþenii sã poatã avea acces la apã
potabilã ºi canalizare, indiferent de
cartierul în care locuiesc.
Florin Constantin, primarul
oraºului Vãlenii de Munte: “Investiþiile sunt de anvergurã, atât prin prisma
volumului de lucrãri cât ºi a costurilor,

însã sunt absolut necesare. Prin reabilitarea ºi extinderea reþelelor de apã
potabilã ºi de canalizare le oferim
oamenilor posibilitatea de a-ºi racorda
locuinþele la utilitãþi pentru ca, ulterior,
sã trecem la etapa de asfaltare a
strãzilor ºi de modernizare a trotuarelor. Acesta este modul corect de
lucru, de folosire eficientã ºi chibzuitã a
fondurilor bugetare. Având reþele subterane noi avem certitudinea cã odatã
asfaltatã, strada va rãmâne aºa pentru
mulþi ani de acum încolo, nemaifiind
nevoiþi sã spargem carosabilul în cazul
unor avarii.”

 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilã a turismului:
 modernizarea obiectivelor
turistice;
 îmbunãtãþirea infrastructurii
turistice;
 centru de afaceri (incubator
de afaceri, sala de expoziþie);
 dezvoltarea de evenimente
si competiþii sportive
 Dezvoltarea infrastructurii de sãnãtate ºi sociale:
crearea unui centru de ajutor
pentru persoanele vârstnice;
 înfiinþarea unui centru U.P.U;
înfiinþare de spaþii de cazare
pentru specialiºti (medici,
ingineri s.a.);
 amenajarea unui heliport
pentru situaþii de urgenþã;
 asigurarea de cabinete medicale ºi stomatologice în ºcoli

 Sprijinirea regenerãrii
economice ºi sociale a comunitãþilor defavorizate din
mediul urban:
construirea de locuinþe
sociale;
 înfiinþarea unui centru de
monitorizare si sprijin a persoanelor defavorizate;
extinderea utilitãþilor urbane
în toate cartierele;
 înfiinþarea/organizarea de
pieþe de o zi de cartier
 Îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale:
înfiinþare centru after-school;
extinderea capacitãþilor educaþionale existente;
 crearea unui centru integrat
educaþional ºi de studii;
 înfiinþarea unui centru universitar.

Primãria Vãlenii de Munte vã informeazã

A început perioada de depunere a dosarelor
pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei pe perioada sezonului rece
Primãria Vãlenii de Munte anunþã
cã a început etapa de depunere a
dosarelor în vedere acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei
pe perioada sezonului rece (noiembrie 2016-martie 2017).
Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încãlzirea
locuinþei, cu gaze naturale sau combustibili solizi, persoanele singure,
familiile sau persoanele care se
gospodãresc împreunã, dacã veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se
gospodãresc împreunã la aceeaºi
adresã, se situeazã sub 615 lei/pe
membru de familie pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodãresc împreunã.
Stabilirea dreptului de acordare
se face o singurã datã, pe întreaga
perioadã a sezonului rece,
începând cu luna depunerii
cererii, pentru cei care au depus
documentele pana la data de 20 a
lunii respective, iar pentru cei
care au depus documentele dupã
data de 20, începând cu luna
urmãtoare.
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…ªi Spitalul din Vãlenii de Munte are o istorie a sa (I)

Prof. Ion Bocioacã

D

upã o incursiune în
istoria aºezãmintelor de culturã, religie, gara ºi
altele, care au impus oraºul
nostru în panoplia localitãþilor
de referinþã, în timp ºi spaþiu,
credem cã în acest colþ de paginã se impun ºi cele cu profil
sanitar, cu o istorisire necesarã.
Documente laconice fac o
primã menþiune despre existenþa unui spital la anul 1880,
un dispensar la 1895 - în care
localuri, nu sunt lamuriri. Abia
de la început de secol XX
(1911 foto) apare o fotografie
(carte poºtalã) cu localul, pãstrat ºi astãzi, ca o anexã a
administraþiei oraºului. La
acea data era spital judeþean
rezervat Plaiului Teleajen.
Nicolae Iorga, la prima vizitã în
1907 ne lasã ºi prima impresie
,,Intram în urbe, cãci Vãlenii
sunt comunã urbanã cu
judecãtorie, spital, trecut ºi
ambiþie…’’ (O viaþã de om, aºa
cum a fost). Medic
era
Gheorghe Mironescu, cu un
salariu de 250 lei, sub cel de

300-500 dat prin lege. Se cerea
Consiliului Local mãrirea retribuþiei ºi un post pentru
agent sanitar. Farmacistul era
Maximilian Lupoaie, care
asigura medicamentele prescrise, la o populaþie de 3.723
(1912). Bolile curente erau:
febra tifoidã, sifilisul, tuberculoza, pelagra, paludismul ºi
altele. Hrana pe zi din spital
era de 8 lei (cât 1 l. de þuica, 3
l. de lapte, 4 kg. de fasole, 2 kg.
de fãinã etc. )
Din 1921, spitalul sub administrarea doctorului Gheorghe Brãtescu, singurul reprezentant al profesiei hipocratice prin pãrþile acestea,
avea douã saloane, unul pentru bãrbaþi ºi altul pentru
femei, erau destinate cazurilor
cronice, uneori adãpost pentru suferinzi, câte o sorã inimoasã, fãrã pregãtire profesionalã, aflate toate sub
supravegherea medicului. Era
ºi un subchirurg, Vasile Georgescu. Coana moaºa Maria
Mãrãºescu, nemþoaicã venitã
de tânãrã în România a adus
ea singurã pe lume bunã parte
din populaþia vãlenarã interbelicã.
Consultaþiile gratuite pentru
copii erau asigurate de dr.
Ghe. Brãtescu în dispensarul
,,principele Mircea’’. Doctorul
îºi extindea atribuþiile ºi în
punctele de la Copãceni,

S P O R T    

Mãneciu ºi la fabrica de chereste Drajna.
Din 1930 a fost amenajat ºi
un cabinet particular având o
instalaþie de radioscopie, un
motor special pentru produs
curent electric.
Momentul 1938 - punerea
temeliei noului lãcaº de sãnãtate a fost o izbândã a Patronului spiritual al oraºului, Nicolae Iorga. Era o mai veche preocupare a savantului care îºi
pune astfel gândurile în acel
an, aflat în funcþia de consilier
regal. Proiectul era mai vechi
din anii guvernãrii þãrii (19311932) atunci când sugera o
modernizare evidentã a centrului din jurul Mânãstirii.

SPORT 

TURNEUL DE TENIS DE MASÃ
"AMATUR" VÃLENII DE MUNTE
EDIÞIA A V- A
Prof. Gh. Rãdulescu

Sâmbãtã, 29 octombrie, zi
festivã în oraºului nostru, la Sala
de Sport "Stelian Manolescu"
va avea loc ediþia a V - a a turneului de tenis de masã "AmaTuR"
Vãlenii de Munte, organizat de
secþia de tenis de masã a Clubului
Sportiv Orãºenesc "Teleajenul",
împreunã cu sprijinul Sãlii de
Sport ºi al Primãriei Vãlenii de
Munte.

La acest turneu sunt aºteptaþi sportivi
de toate vârstele atât la open cât ºi la amatori un numãr de aproximativ 150 de competitori din oraºul nostru ºi din toate
colþurile þãrii.

Vã aºteptãm cu drag la aceastã
competiþie de tradiþie începând
cu ora 09.00.

Pregãtirile pentru festivitatea de punere a pietrei de
temelie s-au fãcut dupã un
plan strict, antrenând chiar ºi
membrii ai Guvernului. Primarul oraºului, N. Arghir, un
director finanþist cu multã
practicã, se adresa Prefecturii
pentru prezenþa în ziua de 18
septembrie 1938, ora 11:30
a.m., precum ºi la prezentarea
piesei ,,Oedip Rege’’ la teatrul
în aer liber, ora 4 p.m.. O cisternã pentru stropit era
pregãtitã. Un arc de triumf,
împodobit cu frunze verzi de
stejar, cu urarea ,,bunului
venit’’, drapele tricolore pe
care se desprindeau insignele
regale. Alãturi, strãjuind ºoseaua, erau prevãzute ºiruri de
cãlãreþi îmbrãcaþi naþional,

coamele cailor erau împletite
maiestuos, iar cãpestrele cu
ciucuri tricolori ºi cu flori de
câmp. Localnicii erau invitaþi
din timp. Noul ºantier era
împrejmuit ºi decorat cu crengi de stejar. Pe portal erau
portretele Regelui Carol al
II-lea ºi al marelui voievod
Mihai de Alba Iulia. O pâine
lungã care era îmbucãtãþitã, cu
sare alãturi reveneau primãriei, ca ºi vasul cu mortar ºi
mistria erau în aºteptare. Era
pregãtit ºi pergamentul cu
semnãturile celor care vor lua
parte la ceremonie. Pe o masã
lungã erau înºiruite cupele în
care va spumega ºampania
inaugurãrilor, însoþite de piºcoturi, oferite de localnici.
(va urma)

Festivalul Naþional de Folclor
“Dor de munte” Ediþia a III-a, 8 noiembrie 2016
C
entrul Cultural Vãlenii
de Munte, Primãria ºi
Consiliul Local Vãlenii de
Munte, în parteneriat cu Fundaþia
Culturalã “MTM” organizeazã cea
de-a III-a ediþie a Festivalului
Naþional “DOR de munte”
în data de 8 noiembrie 2016.

Scopul festivalului este salvarea,
valorificarea ºi promovarea patrimoniului material ºi imaterial.
Festivalul Naþional de Folclor
„DOR de munte” îºi propune sã
contribuie la descoperirea ºi promovarea tinerilor talentaþi - interpreþi de cânt popular, la stimularea interesului publicului pentru
receptarea creaþiilor folclorice autentice, precum ºi la valorificarea
cântecului ºi portului popular
românesc.

Festivalul se va desfãºura la
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte. Concurenþii vor fi acompaniaþi de orchestra de muzicã popularã Flacãra Prahovei a Filarmonicii Paul Constantinescu din
Ploieºti, dirijor Marian Dovâncã.
Ediþia a III-a a Festivalului Naþional
de Folclor “DOR de munte” are
anul acesta douã jurii: juriul specialiºtilor din domeniul etnomuzicologiei româneºti, de radio ºi televiziune ºi juriul presei scrise din
judeþul Prahova.

