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Doresc tuturor locuitorilor   
Oraºului Vãlenii de Munte 
ca Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului sã vã aducã luminã 
în suflet, liniºte, fericire alãturi 
de cei apropiaþi dumneavoastrã, 
iar sosirea anului 2019
sã însemne bucuria unui nou
început, mai bun, mai
îmbelºugat ºi mai liniºtit.

FLORIN CONSTANTIN, 
Primarul Oraºului 
Vãlenii de Munte 

Dupã parada lui Moº Crãciun, într-o searã de neuitat la Vãlenii de Munte 

Primarul Florin Constantin a aprins 
iluminatul feeric de Sãrbãtori

Zilele de 5 ºi 6 decembrie au
adus momente de neuitat copi-
ilor din Vãlenii de Munte. Moº
Crãciun ºi ajutoarele sale au
pornit de dimineaþã pe la ºco-

lile ºi grãdiniþele din oraº, sã
împartã daruri din partea
Primãriei ºi sã aducã bucurie
celor mici. Alaiul de poveste
pur ºi simplu a fermecat între-

gul oraº, nu numai pe copii,
într-o manifestare namaiîntâl-
nitã în judeþ ºi poate ºi în þarã. 
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Duminicã, 2 decembrie 2018

Festivalul “DOR DE MUNTE”, 
dedicat iubitorilor de folclor autentic 

Festivalul Naþional
de Folclor ”Dor de
Munte”, organizat de
Primãria, Consiliul
Local ºi Centrul
Cultural Vãlenii de
Munte a ajuns anul
acesta la a V-a ediþie. 

Manifestarea desfãºu-
ratã  duminicã, 2 decem-
brie 2018, s-a bucurat de
un mare succes printre
spectatori, printre tinerii
concurenþi dar ºi în rân-
dul invitaþilor, toþi aceºtia
la un loc concretizând
prin declaraþii frumoase
ºi aplauze eforturile orga-
nizatorilor de a þine la
Vãlenii de Munte un spec-
tacol naþional de înaltã
þinutã. 

Festivalul “Dor de
Munte”, devenit tradiþie,
având ca scop descope-
rirea ºi valorificarea cân-
tecului ºi portului popu-
lar românesc, a  adus în
faþa publicului din Vãlenii

de Munte tineri foarte ta-
lentaþi din toatã þara, dar
ºi interpreþi de cântec
popular aflaþi în plinã
ascensiune ce i-au încân-
tat pe iubitorii folclorului
autentic românesc! 

Concursul a fost orga-
nizat pe douã categorii de
vârstã, prima de la 8 la 14
ani, care a adus pe scenã
mici soliºti de muzicã po-
pularã încântãtori ºi
extrem de talentaþi, iar a
doua grupã, de la 15 la 25
de ani, a prezentat pu-
blicului artiºti ce au por-
nit deja pe calea afirmãrii.

În cadrul acþiunii de la
începutul lunii decem-
brie, organizatorii au oferit

în dar un spectacol inedit
cu soliºti prahoveni de
muzicã popularã. 

În recital au evoluat
Mariana Muºa Trãscãu,
Traian Frâncu, Adriana
Deaconu ºi Andrada Betej
(cãºtigãtoarea trofeului
”Dor de Munte” - 2017),
acompaniaþi de Orchestra
Popularã “Flacãra Praho-

vei”, a Filarmonicii ”Paul
Constantinescu” - Ploieºti,
condusã de dirijorul
Marian Dovâncã.

Pentru a rãsplãti ºi
prin acest mod munca ºi
talentul lor, vã prezen-
tãm câºtigãtorii Festiva-
lului ºi o serie de fo-
tografii din cadrul mani-
festãrii.

"LERU-I LER". Cinci corale au adus muzica 
de înaltã þinutã la Vãlenii de Munte

Pentru a chema norocul la bani
în urmãtorul an, în anumite zone ale
þãrii, femeile preparã pâini în care
ascund bãnuþi, iar tradiþia spune cã cel
care îi va gãsi va avea noroc la bani tot
anul.

La trecerea dintre ani este bine
sã se poarte o hainã nouã dar ºi ceva
roºu, ori o altã culoare veselã pentru a
atrage toate energiile pozitive.

În dimineaþa de 1 ianuarie se
pun bani de argint în apa cu care se
spalã membrii familiei. 

E bine sã ai pe masã, în noaptea
de Revelion, crenguþe de vâsc. Vâscul
este considerat aducãtor de noroc.

Este bine sã lãsãm o lumânare
sau o lampã aprinsã pânã la ziuã, iar la
miezul nopþii, toate uºile ar trebui sã
fie larg deschise, pentru a lãsa anul cel
vechi sã iasã.

Împrumutã o verighetã. Dacã eºti
nemãritatã, împrumutã o verighetã ºi
poart-o de Anul Nou pe al treilea deget
de la mâna stângã. 

Superstiþii de Revelion

Dorinþa pusã la miezul nopþii de Anul Nou
are toate ºansele sã se împlineascã 

Consiliul Local 
ºi Primãria oraºului
Vãlenii de Munte, 
împreunã cu Centrul
Cultural au oferit 
sâmbãtã, 8 decembrie
2018, o searã de colinde,
o searã de muzicã de
înaltã þinutã la sala de
spectacole a oraºului. 

Publicul a trãit o atmos-
ferã plinã de liniºte ºi pace
a Sãrbãtorilor de iarnã în
cadrul Festivalului Naþio-
nal Coral de Colinde
"LERU-I LER!".

Au urcat pe scenã
Corala "Muzicor" din Plo-
ieºti, Corala bãrbãteascã

"D.G. Kiriac" Piteºti, Corala
"Sfânta Elena" Bucureºti,
precum ºi Corul Preoþesc
"ªtefanache Popescu" al
Protoieriei Vãlenii de Mun-
te ºi Corala "Rapsodia" a
Centrului Cultural Vãlenii
de Munte.

Evoluþia artisticã de ex-
cepþie a coralelor, precum
ºi diversitatea ºi frumu-
seþea repertoriului abordat
au smuls ropote de apla-
uze în cadrul unui concert
care a reuºit pe deplin sã
creeze magia Crãciunului,
într-o searã de neuitat.

La mulþi ani tuturor celor
care poartã numele

Sfântului Vasile!

1 Ianuarie -  SFÂNTUL VASILE

O viaþã frumoasã ºi bucurii trãite ºi
de acum înainte alãturi de cei dragi! 

Primãria Vãlenii 
de Munte continuã
aceeaºi frumoasã
tradiþie, de a rãsplãti
cu tort, flori, cu o
diplomã ºi un plic cu

premii în bani, pe
toþi vãlenarii 
venerabili atunci
când împlinesc
vârstele de 90 ºi 
100  de ani.  

LA MULÞI ANI cu sãnãtate!
În luna decembrie, îi transmitem 

“LA MULÞI ANI!” doamnei 
Istrãtescu Ecaterina - nãscutã pe 01.12.1928
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1 Decembrie 2018 - mai frumos ca oricând! 

La mulþi ani, România!
La mulþi ani, Vãlenii de Munte!

Dupã parada lui Moº Crãciun, într-o searã de neuitat la Vãlenii de Munte 

Primarul Florin Constantin a aprins
iluminatul feeric de Sãrbãtori

Comunitatea din Vãlenii de
Munte a ºtiut întotdeauna sã-ºi
omagieze eroii, sã-ºi trãiascã din
suflet sãrbãtorile, sã fie împreunã
ºi la bine, ºi la greu. 

Ziua Naþionalã a României, la 1 De-
cembrie 2018, a constituit prilej de
mare sãrbãtoare pentru a strânge “la
bine” comunitatea din oraºul de pe
Valea Teleajenului ºi invitaþii sãi,
fiind înainte de toate un eveniment
special, de mare bucurie, Centenarul
Marii Uniri. Au venit la ceremonia þi-
nutã la Monumentul Eroilor, lângã
primarul Florin Constantin ºi ceilalþi
membri ai autoritãþii publice locale,

reprezentanþii judeþului, prefect ºi
preºedinte al Consiliului Judeþean
Prahova, miniºtri, parlamentari, 
preoþi, cadre militare în activitate ºi
în rezervã, oameni mulþi, cu suflet
mare, din oraºul Vãlenii de Munte,
pentru a sãrbãtori împreunã. 

Au fost momente deosebite:
prezentarea onorului la drapel, into-
narea Imnului de Stat, ceremonialul
religios, alocuþiuni pentru omagierea
Zilei Naþionale, depunerea de coroa-
ne în memoria eroilor, spectacolul
artistic þinut de copiii frumoºi ºi ta-
lentaþi ai Vãlenilor. Parada militarã a
fost mai frumoasã ca oricând, iar tre-
cerea trupelor în pas de defilare ºi a

tehnicii de luptã pe
Bulevardul Nicolae Iorga,
în acordurile fanfarei, i-a
însufleþit pe toþi cei
prezenþi. Avem trecut,
prezent ºi vom avea ºi
viitor, ca neam ºi ca þarã!

La mulþi ani, români! 
La mulþi ani, România! 

1. Drapelul de Luptã
Tricolor al  Inspectoratului 

de Jandarmi Judeþean Prahova
2. Plutonul de Jandarmerie

echipat în þinuta de intervenþie,
din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Prahova

3. Plutonul de Jandarmerie
Montanã din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Prahova

4. Subunitatea de militari a
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Prahova

Au defilat la parada 
militarã de 1 Decembrie, 
la Vãlenii de Munte:

Zilele de 5 ºi 6 decem-
brie au adus momente de
neuitat copiilor din
Vãlenii de Munte. 

Moº Crãciun ºi ajutoarele
sale au pornit de dimineaþã
pe la ºcolile ºi grãdiniþele
din oraº, sã împartã daruri
din partea Primãriei ºi sã
aducã bucurie celor mici. 

Alaiul de poveste pur ºi
simplu a fermecat întregul
oraº, nu numai pe copii,
într-o manifestare namaiîn-
tâlnitã în judeþ ºi poate ºi în
þarã. 

În seara urmãtoare, spec-
tacolul a fost ºi mai
grandios. În sania cu care
vine din Laponia, Moº
Crãciun ºi personajele sale
de poveste, plus ajutoarele
lui - muzicienii din Fanfara

Consiliului Judeþean, costu-
maþi ºi ei în personaje de
poveste, dar ºi numeroºi
tineri cu torþe, îmbrãcaþi în
frumoase costume popu-
lare, au parcurs într-o proce-
siune sãrbãtoreascã traseul

tradiþional de la Garã pânã
la Parcul de la Monumentul
Eroilor, acolo unde aºteptau
oficialitãþile oraºului. 

În uralele tuturor, pri-
marul Florin Constantin a
aprins luminile feerice de
Sãrbãtori în Vãlenii de Mun-
te, ce ne încântã de atunci
searã de searã ºi ne aduc în
atmosfera Sãrbãtorilor de
Iarnã.

Seara minunatã s-a
încheiat cu un concert
susþinut de Grupul de chi-
tarã al Centrului Cultural
Vãlenii de Munte ºi de
îndrãgitul interpret de fol-
clor Traian Frâncu.

Pe 27 decembrie, Biserica
Ortodoxã îl prãznuieºte 
pe Sfântul ªtefan

La mulþi ani tuturor celor care
poartã numele Sfântului ªtefan!

Iisus Hristos l-a
luat sub aripa sa, sã îl
urmeze pretutindeni
ºi sã ia parte la
faptele ºi minunile
sale. Gãsit vinovat de
blasfemie, Sf. ªtefan
este condamnat la
moarte prin lapidare,
pentru cã a mãrturisit
în faþa tuturor cre-
dinþa pe care o avea
în Iisus. 

Moaºtele sale se
aflã în cripta bisericii
”San Lorenzo fuori
de Mura” din Roma. 

Potrivit unei tradi-
þii strãvechi, în aceas-
tã zi este bine sã dã-
ruim icoana Sf. ªtefan
sau o candelã nouã,

aprinsã, pentru sãnã-
tatea rudelor bolna-
ve, dar ºi pentru spo-
rul casei. 

În unele locuri
din Muntenia gospo-
dinele pregãtesc aºa -
numitele pâinici ale
lui ªtefan, fãcute
dintr-un aluat asemã-
nãtor cu cel de cozo-
nac. Se obiºnuieºte
ca aceste pâinici sã
se ungã cu miere.

Pâinicile amin-
tesc creºtinilor de
pietrele cu care a fost
ucis Sf. ªtefan. Odatã
ce sunt sfinþite de
preot la bisericã,
pâinicile se împart
copiilor sãrmani.

La mulþi ani, Vãlenii de Munte!

5. Parada Auto-
vehiculelor - Auto-
speciale folosite în misi-
uni de cãtre efectivele
Poliþiei Naþionale
Române

- Autospeciale
folosite în timpul misiu-

nilor de cãtre efectivele
de jandarmi

- Autovehiculele
folosite în misiuni de
cãtre efectivele
Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã
Prahova

Conform Noului Testament,
ªtefan se trãgea din Ierusalim ºi
avea origini iudaice. Sf. ªtefan este
recunoscut ca fiind primul martir
creºtin care a fost condamnat de
cãtre autoritãþile iudaice. 
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 Pentru apã ºi canalizare - 
Hidro Prahova: 0728.880.605;
0244.281.200  (08.00 - 16.00); 
Toader Adrian  
 Dispecerat: 0724 299 614 -
(16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public: 0786.248.365
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 Pentru serviciile de salubritate:  
0722. 547.484 –  CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã: 
0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 0244.928  – 
DISP. DISTRIGAZ SUD PL; 
 Centrul Cultural: 0244. 280.345

Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo Constantinescu” 
ºi-a desemnat Miss ºi Mister Boboc

Balul Bobocilor al Liceului
Tehnologic Agromontan 
“Romeo Constantinescu” 
a constituit un moment cu
totul special pentru cei mai
tineri dintre liceenii de aici,
dar ºi pentru cadrele didac-
tice care le vor îndruma paºii
în învãþãturã pe perioada
adolescenþei lor. 

Evenimentul s-a desfãºurat
vineri, 7 decembrie 2018, în-
cepând cu ora 16.30, la Centrul
Cultural al oraºului Vãlenii de
Munte ºi a fost presãrat cu câte-
va momente artistice, care au
destins atmosfera plinã de
emoþie ºi nerãbdare. 

Balul s-a încheiat cu desem-
narea câºtigãtorilor titlurilor de
Miss ºi Mister Boboc 2018, cel
mai aºteptat moment al serii. În
”cursa” pentru câºtigarea mult

râvnitelor titluri de Miss ºi
Mister Boboc 2018,  au intrat 14
elevi de clasa a IX-a, care au
avut de trecut prin mai multe
probe pregãtite de organizatori. 

Aceºtia au fost premiaþi ºi
felicitaþi, de preºedintele juriu-
lui, director Emilia-Raluca
Popescu, urmând sã poarte
titlul de Miss - eleva Hristu
Melissa-Andreea ºi Mister - ele-
vul Toader Florin.

Activitatea a fost coordonatã
de prof. Camelia Neagu.

Foto inf. Tãnase Elena

Sala de sport “Stelian Manolescu”, 
în extindere cu noi spaþii

Sala de sport a
oraºului este amena-
jatã cu noi spaþii, pen-
tru a putea gãzdui
mai multe ºi diverse
activitãþi. 

Balconul sãlii, în
suprafaþã de peste 200

de metri pã-

traþi, a fost acoperit ºi
închis, pentru a fi trans-
format într-o spaþioasã
ºi modernã salã desti-
natã cursurilor de dans
ºi altor activitãþi spor-
tive ºi de recreere. 

Autoritãþile locale au
gândit bine acest pro-
iect rezultând un spaþiu
autonom, iluminat din
sursã naturalã ºi supli-
mentar - artificialã, cu o
podea adecvatã.

Proiectul de extin-
dere vizeazã ºi rea-

lizarea în viitor a unui
teren de minifotbal cu
gazon artificial ºi insta-
laþie de nocturnã, în
imediata vecinãtate a
sãlii, astfel încât cei
care vor alege sã facã
sport acolo sã benefi-
cieze ºi de facilitãþile
(vestiare, duºuri) Sãlii
de Sport a oraºului, a
precizat Gheorghe Rã-
dulescu, preºedintele
Clubului Sportiv Orã-
ºenesc. 

ATENÞIE LA FOLOSIREA 
ARTICOLELOR PIROTEHNICE!
Singurele materiale pirotehnice

care pot fi achiziþionate ºi folosite de
cetãþeni sunt cele din clasa I: steluþe,
lumânãri scânteietoare, jerbe cu
scântei, minifacle ºi minisori, cu o
masã maximã de amestec pirotehnic
de 3 grame. 

Persoanele fizice nu pot confec-
þiona, deþine, comercializa, importa
sau folosi obiecte pirotehnice din
clasele II-IV ºi T2, precum ºi petarde,

pocnitori ºi “obiecte zburãtoare lu-
minoase” din clasa I. 

În plus, este interzisã folosirea
materialelor pirotehnice pe dru-
murile publice deschise circulaþiei
rutiere, pe aleile pietonale, în spaþiile
deschise cu aglomerãri de persoane. 

Orice operaþiune cu articole piro-
tehnice de divertisment, efectuatã
fãrã drept, constituie contravenþie sau
infracþiune, dupã caz, ºi se pedep-
seºte cu amendã sau închisoare, care
pot merge pânã la 7.500 lei, respectiv
pânã la 5 ani. 

 Nu utilizaþi aparate electrice,
cabluri electrice, prize, întrerupã-
toare, dispozitive de protecþie cu
defecþiuni sau cu improvizaþii;

 Nu utilizaþi aeroterme, radia-
toare, calorifere electrice construite
artizanal sau defecte ca urmare a
suprasolicitãrii, folosirii îndelungate
sau lovirii;

 Nu pãstraþi surse de foc (chi-
brituri, brichete, lumânãri, lãmpi cu
gaz etc) în locuri în care au acces
copiii.

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Vãlenii de Munte:

Sãrbãtori de Iarnã fãrã evenimente neplãcute


