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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

În Decembrie, Vãlenii de Munte
este oraºul Sãrbãtorilor de Iarnã!
Primãria ºi Consiliul Local Vãlenii de
Munte au pregãtit o serie de spectacole
deosebite de colinde ºi muzicã
popularã.
Începând cu seara de 6 decembrie
ºi pânã pe 27 decembrie, în centrul
oraºului sunt organizate evenimente
în spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã.
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E SÃRBÃTOARE!
Crãciunul este un moment
unic în care uitãm de griji
ºi sãrbãtorim împreunã
cu cei apropiaþi.
NAªTEREA DOMNULUI
sã vã aducã multã luminã
ºi cãldurã sufleteascã!
ANUL NOU 2020
sã vã gãseascã, în liniºte
ºi sãnãtate, alãturi de
familie ºi sã vã aducã
Florin Constantin,
multe satisfacþii
Primar
alãturi de cei dragi!

Daruri pentru copiii din Vãlenii de Munte!
Florina ENE, manager
Centrul Cultural „N. Iorga”
Echipa lui Moº Crãciun s-a reunit ºi
anul acesta pe 5 decembrie ºi pe 6
decembrie ºi au colindat oraºul pentru
a aduce bucurii ºi daruri bogate copiilor din Vãlenii de Munte! Susþinuþi de
autoritãþile locale, Moº Crãciun ºi aju-

toarele sale au împãrþit peste 2000 de
cadouri copiilor înscriºi în cadrul instituþiilor de învãþãmânt preºcolar, primar
ºi gimnazial din Vãlenii de Munte.
Moºul i-a vizitat ºi pe copilaºii internaþi la secþia Pediatrie din cadrul
Spitalului Orãºenesc Vãlenii de Munte,
oferindu-le daruri ºi urându-le însãnãtoºire grabnicã!

Primar Florin CONSTANTIN:
„Au fost douã zile de poveste, în
care veselia ºi emoþia copiilor la
întâlnirea cu Moº Crãciun ºi ajutoarele sale, au fost nepreþuite.
Vã mulþumesc, dragi copii, pentru
bucuria sincerã cu care ne-aþi primit
ºi vã doresc sã aveþi parte, la aceste
sãrbãtori, de tot ceea ce vã doriþi!”
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Festivalul naþional coral de colinde "LERU-I LER"
Ediþia a VII-a, Vãlenii de Munte, 14 decembrie 2019
CORURI PARTICIPANTE
Corul „ªtefanache Popescu” al Protoieriei Vãlenii de Munte – DIR. PR.
CONSTANTIN MANEA
Chorus Gloria & Intermezzo Cantabile – Buc. – DIR. ERICA DÃMOC
Corala „Muzicor” – Ploieºti – DIR.
CORNEL MUTU
Corul „Pr. Ion Ionescu” al Casei de
Culturã Topoloveni - Dir. Pr. ION ISÃROIU
Corala „D. G. Kiriac” a Casei de Culturã
a Sindicatelor Piteºti - Dir. SILVIU DEACONESCU
Corala „Rapsodia” a Centrului
Cultural „Nicolae Iorga” Vãlenii de
Munte – DIR. DANIEL DUCA

Ne-am bucurat ºi ne-am simþit
onoraþi sã fim gazdele dumneavoastrã într-o searã minunatã de decembrie, când, la Centrul Cultural
„Nicolae Iorga” din Vãlenii de
Munte s-a desfãºurat cea de-a VII-a
ediþie a FESTIVALULUI NAÞIONAL
CORAL DE COLINDE „LERU-I LER!”
Festivalul „LERU-I LER” este un
eveniment unic în an ºi se adreseazã
închinãrii Marelui Dumnezeu Creator
al muzicii.
Unicitatea acestui festival este datã
de tematica acestuia ºi are în vedere
atât stilul muzical, cât ºi mesajul versurilor. Pentru a avea o tematicã muzicalã unitarã, coralele participante au
abordat o serie de colinde, imnuri ºi
piese corale, atât din repertoriul naþional, cât ºi internaþional. Ne dorim, ca
prin tematica aleasã, Festivalul
Naþional Coral de Colinde „LERU-I
LER” sã constituie o bazã comunã de
inspiraþie, ca prin acest eveniment sã-I
aducem slavã cum se cuvine lui
Dumnezeu.

Aceastã tradiþie frumoasã este, de
fapt, o reînnoire a chemãrii fiecãrui
creºtin de a fi asemenea îngerilor ºi pãstorilor de la Betleem, adicã vestitor sau
apostol al iubirii milostive a lui Hristos
în lume. De aceea, Biserica ne îndeamnã pe toþi sã devenim colindãtori, martori ºi vestitori ai venirii lui Hristos –
Mesia în lume, pentru a dãrui lumii pace
ºi bucurie, mântuire ºi viaþã eternã!

Astfel, Festivalul Naþional Coral de
Colinde „LERU-I LER” reprezintã încã
o dovadã vie de contribuþie, cu
bucurie ºi bunãtate sufleteascã, la
pãstrarea ºi promovarea culturii noastre naþionale. De asemenea, ne dorim
ca acest eveniment sã reprezinte
pentru toþi participanþii un timp
binecuvântat, o sãrbãtoare de închinare tihnitã.

„Credinþa în Dumnezeu, iubirea
milostivã, bunãtatea inimii, prietenia sincerã, precum ºi toate valorile spirituale
pe care le promoveazã colindele de
Crãciun, ne cheamã la comuniune ºi
bucurie, la creºtere ºi îmbogãþire spiritualã, la pãstrarea tradiþiei strãmoºeºti,
dar ºi la promovarea acesteia. Prin colinde suntem chemaþi sã arãtãm iubire ºi
dãrnicie sau generozitate semenilor
noºtri: „Acum te las, fii sãnãtos/ ºi vesel
de Crãciun/ Dar nu uita, când eºti
voios/, Române, sã fii bun!” –
Florina ENE, manager
Centrul Cultural „N. Iorga”,

Balul bobocilor la Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu”
prof. Camelia NEAGU
Într-o ambianþã plinã de sunet,
luminã ºi culoare a avut loc în
seara zilei de 11 decembrie 2019,
la Centrul Cultural Vãlenii de
Munte, spectacolul devenit deja
tradiþie, Balul Bobocilor, organizat
de Liceul Tehnologic Agromontan
Romeo Constantinescu.
Spectacolul Bobocilor este evenimentul cel mai aºteptat de liceeni, prin
originalitate, entuziasm, frumuseþe ºi
armonie tinereascã. Pregãtirea lui este

minuþios gânditã ºi regizatã timp
îndelungat, în aºa fel încât þinuta artisticã sã fie una specialã.
ªase perechi s-au duelat pentru mult
râvnitul titlu de Miss ºi Mister au fost:
 perechea 1 –Rãducanu
Valentin ºi Dovâncã Maria,
perechea 2 –Beznea Marian ºi
Ceapã Laura,
perechea 3 – Petre Robert ºi
Necula Iuliana,
perechea 4 – Cernat Vlãduþ ºi
Sandu Graþiela,
perechea 5 – Lupea ªtefãnuþ ºi
Stoica Raluca,
perechea 6 – Muºoiu Adrian ºi
Fuºcan Diana.
Prezentatori au fost elevii Ana Recu
ºi Coca Eduard care s-au descurcat cu
succes ºi au diluat din emoþiile
inerente ale concurenþilor.
Pe întreg parcursul spectacolului,
momentele dedicate punerii în valoare
a talentelor bobocilor au alternat cu
momente artistice susþinute ºi completate de alþi elevi talentaþi - Raluca
Motoc, Paula Dobre, Sebastian Stroe,
Melissa Hristu ºi trupa de dans
Fabis Dancers, prof Fabiola Doicilã.
Lor li s-au alãturat trupa de copii
Royal Family (ªcoala Moise Vasilescu, Teiºani), coordonatã de eleva

din LTA, Andreea Timaru, trupã cu
numeroase apariþii televizate la diferite
emisiuni de divertisment cu rezultate
la concursuri naþionale.
În final, juriul a deliberat – Miss ºi
Mister Boboc 2019, elevii Iuliana
Necula ºi Robert Petre, Miss ºi Mister
Eleganþã – Diana Fuºcan ºi Marian
Beznea, Miss ºi Mister Popularitate –
Raluca Stoica ºi Valentin Rãducanu,
Menþiune – Laura Ceapã, Adrian
Muºoiu, Maria Dovâncã, ªtefãnuþ
Lupea, Graþiela Sandu, Vlãduþ
Cernat.
Showul muzical care a încheiat
seara de bal a fost oferit de cãtre formaþia localã BioH & Nepotu (Adelin
Cazan ºi Ionuþ Gavrilã)
Acest eveniment din programul
extraºcolar s-a realizat cu sprijinul conducerii ºcolii, doamnelor director,

prof. Raluca Popescu, prof. Nicoleta
Niþescu, prof. Maria Visoschi ºi s-a
bucurat de un real succes.
Elevii participanþi au primit toþi
diplome, premii, au fost aplaudaþi, felicitaþi pentru curajul ºi frumuseþea lor
naturalã - mulþumiri sponsorilor noºtri,
Avon ºi Florãria Holland.
Mulþumiri doamnei manager al
Centrului Cultural, prof. Florina Ene
pentru ospitalitatea ºi amabilitatea cu
care ne-a pus la dispoziþie acest superb
decor al culturii.
Imortalizarea secvenþelor artistice
din spectacol s-a datorat profesionalismului ºi ingeniozitãþii doamnei informatician Elena Tãnase.
Coordonatorul întregului eveniment
a fost prof. Camelia Neagu, consilierul educativ al liceului.
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CRÃCIUNUL sãrbãtoarea
Naºterii Domnului
Superstiþiile Crãciunului

Parada lui Moº Crãciun la Vãlenii de Munte!
Administraþia localã
a reuºit ºi în aceastã
iarnã sã se ridice la
înãlþimea pretenþiilor
locuitorilor urbei ºi sã
aducã, în oraº, spiritul
Sãrbãtorilor de Iarnã.
Primarul oraºului a invitat toþi
vãlenarii pe data de 6 decembrie, ora
17:30, cu mic, cu mare, la tradiþionala
Paradã a lui Moº Crãciun, care a plecat din zona Gãrii spre Parcul Eroilor,
unde a avut loc momentul culminant

ºi anume aprinderea Iluminatului
Festiv, care a deschis seria evenimentelor dedicate Sãrbãtorilor de Iarnã!
Moº Crãciun, reni, spiriduºi,
Mickey, Minnie, personaje din
Regatul de Gheaþã, Fanfara lui Moº
Crãciun, tineri vãlenari îmbrãcaþi în
costume populare cu torþe aprinse,
toate adunate într-un alai de poveste,
pe ritmuri de fanfarã, în Parada lui
Moº Crãciun, unicã în judeþ ºi poate
ºi în þarã! Mii de oameni s-au alãturat
Paradei lui Moº Crãciun în aºteptarea
aprinderii iluminatului de sãrbãtori ºi
deschiderii oficiale a Târgului de
Crãciun la Vãlenii de Munte!
Prof. Florina Ene

“Ieslea, poartã cãtre cer” Corul Reunit Vãlenii de Munte

În data de 7 decembrie
2019, Centrul Cultural
Nicolae Iorga a gãzduit
concertul “Ieslea, poartã
cãtre cer”, susþinut de
corul bisericii Adventiste
din Vãlenii de Munte ºi
de violonistul Cosmin
Stoica, concert maistru la
Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieºti.

Evenimentul a fost
organizat de Biserica
Adventistã ºi Centrul
Medical Dr. Gâjman.
S-a dorit sã fie un
moment de suflet
închinat lui Dumnezeu,
departe de spiritul comercial atât de abundent în aceastã lunã
a anului.

Naºterea Mântuitorului este
vestitã prin obiceiul copiilor de a
merge, în seara de Ajun, cu
colindatul.
 În Ajunul Crãciunului, gospodarii îºi strâng din sat tot ce au dat
împrumut, ca sã-i gãseascã
Sãrbãtorile cu toate în gospodãrie.
 În aceastã zi, pâinea se aºazã
sub masã pentru noroc, iar sub faþa
de masã se pune pleavã de grâu, pentru belºug.
 Împotrivã deochiului ºi farmecelor, în cele patru colþuri ale mesei
se pun usturoi ºi seminþe de mac.
 Coºurile caselor se scuturã, iar
funinginea se pune la rãdãcina viþeide-vie ºi a pomilor, pentru rod bogat.
Lumânãrile aprinse în seara de
Ajun nu trebuie stinse, acestea trebuie lãsate sã ardã pânã la final, ca sã
ai noroc.
 Dacã nu dãruieºti nimic în
Ajunul Crãciunului te va pãrãsi
prosperitatea.

Târgul de Crãciun, marele spectacol al lunii
decembrie la Vãlenii de Munte
Luna Sãrbãtorilor
de Iarnã - decembrie
2019 se desfãºoarã
sub semnul Târgului
de Crãciun.
Parade, spectacole,
concerte, asezonate
cu tradiþionale festivaluri ºi manifestãri
culturale, fac din
Vãlenii de Munte un
oraº efervescent, ce
oferã momente unice
locuitorilor.
Invitaþi în cadrul
programului artistic
oferit de Consiliul
Local, Primãrie ºi Centrul Cultural „Nicolae
Iorga” Vãlenii de
Munte: Marius Ciprian
Pop, Elena Pãdure,
Laura Olteanu, Trupa
Kronos, Valentin Dinu,
Florin Vasilicã ºi Grupul Teleormanul, Mariana Anghel, Adriana
Anghel, Alesis, Grupul
Vocal „Flori de Tei”
din Comuna Teiºani,
Cristina Stãnescu ºi
Grupul „Muntenaºii
Prahovei”, Adela

Dumitrache Dumitru,
Nicoleta Stoica ºi
Grupul Vocal din
cadrul Colegiului
Naþional de Artã
„Carmen Silva” din
Ploieºti, Corala
„Rapsodia” a Centrului
Cultural „Nicolae
Iorga” Vãlenii de
Munte, Mariana Muºa
Trãscãu ºi Grupul
Vocal din cadrul ªcolii
Populare de Artã
Ploieºti – secþia Drajna,
Cãtãlina Chiþimia Þigãu
ºi Grupul Vocal „Flori
de Garofiþã” din
Mâneciu, Dan
Ardelean ºi Grupul
„Datina” din Comuna
Ceraºu, Cremona
Rotaru ºi Corul de
Copii din cadrul
Centrului Cultural
„Nicolae Iorga” Vãlenii
de Munte, Raluca
Burcea ºi Grupul Vocal
„Izvoraºul” din
Comuna Izvoarele,
Corul Reunit al
Bisericilor Evanghelice, coordonat de
Pastor Cezar Petre.

Cu toþii vin sã ne
colinde la Vãlenii de
Munte ºi sã aducã
Vestea Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos,
îndemnându-ne sã fim
mai darnici, mai
voioºi, mai buni!

Felicitãri
Primãria ºi
Consiliul Local
Vãlenii de Munte,
felicitãri Centrul
Cultural “Nicolae
Iorga”!
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Ziua Naþionalã
a României la
Vãlenii de Munte
Ziua de 1 Decembrie este
evenimentul naþional cel
mai important al anului pentru cã marcheazã data la
care s-a înfãptuit Marea
Unire ºi prin ea s-a constituit statul modern român. Sub
semnul tricolorului ºi al
Imnului de Stat al þãrii noastre s-a comemorat ºi la
Vãlenii de Munte evenimentul prin forme solemne
de manifestare publicã.
La monumentul eroilor
din centrul oraºului au avut

loc depuneri de coroane de
flori din partea instituþiilor
locale iar prof. Claudia
Lupu, specialistã în istorie,
a reconstituit împrejurãrile
în care s-a înfãptuit Unirea
de la 1918 ºi a reaminit concetãþenilor participanþi importanþa acestui act suprem
din viaþa românilor.
La Centrul Cultural al
oraºului a avut loc un simpozion dedicat Marii Uniri
susþinut de binecunoscuþi
intelectuali vãlenari.
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La mulþi ani, din
partea Primãriei
Vãlenii de Munte!

Istoricul Ion Bocioacã a
prezentat aspecte inedite
legate de participarea locuitorilor din Vãlenii de
Munte la realizarea Marii
Uniri. Prof. dr. Petruþa
Stan a prezentat un medalion comemorativ Nicolae Bãlcescu, revoluþionarul unionist
cel mai important al generaþiei de la 1848, cu prilejul
bicentenarului naºterii sale.
Prof. dr. Valentin Emil
Muºat a reaminit participanþilor rolul pe care de-a
lungul vremii l-au avut cântecele patriotice în formarea
conºtiinþei naþionale fãrã de
care nu s-ar fi putut realiza
unirea ºi independenþa românilor. S-a evidenþiat ºi
necesitatea ca ºcoala de azi
sã cultive cu mai multã
responsabilitate, prin forme
practice, aceste creaþii istorice, chiar dacã fenomenul globalizãrii tinde sã
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Prof. Florina Ene

Tort, flori ºi un plic cu bani
a primit, de ziua sa, din partea
Primãriei Vãlenii de Munte,
domnul DREZALIU

SPIRIDON nãscut pe
14.12.1929.
Un exemplu de respect ºi de
apreciere din partea Primarului
Oraºului, Florin Constantin, pentru
seniorii din localitate, pentru cei
care, prin munca lor au contribuit la
ceea ce avem noi acum.

Vãlenii de Munte, îmbogãþit
cu un nou parc spectaculos!

Telefoane utile:
 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)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –
PISÃU ION;
 Pentru serviciile de salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru gaze: 0800877778; 021.9281
DISPECERAT DISTRIGAZ SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345

diminueze accesul la valorile naþionale. Grupul coral
al elevilor dirijat de prof.
Cremona Rotaru a punctat
strãlucit, cu patos ºi talent,
momentele de sãrbãtoare în
cinstea Zilei Naþionale a
României.
În locuri publice din
oraº au avut loc serbãri populare tradiþionale, menþionând în mod special pe
cea organizatã la Pensiunea
,,Vera ºi Livia” unde s-a desfãºurat un spectacol artistic
susþinut de artiºti din Cimiºlia, oraº din Republica Moldova înfrãþit cu Vãlenii de
Munte.
Manifestãrile organizate
de Consiliul local Vãlenii de
Munte ºi sprijinite de autoritãþile judeþene au consfinþit un moment de românitate atât de necesar prin
însuºi scopul manifestãrilor.

Incredibil ce a putut ieºi
dintr-un teren viran, o coastã de
deal în plin oraº, pe care majoritatea oamenilor o vedeau abandonatã! Este vorba despre zona
“La sere”, la fostul BCR, aºa cum
o cunosc vãlenarii.

Primarul Florin Constantin însã
nu lasã nimic la voia întâmplãrii ºi
scoate maximum din oameni,
locuri, activitãþi. Edilul, vâzând
potenþialul petecului de teren din
zona semicentralã, a iniþiat un
proiect ºi l-a pus imediat în
aplicare.
Pe terenul din str. Mihail
Kogãlniceanu nr. 1-3, a fost amenajat un nou parc de-a dreptul spectaculos, cu poteci ºerpuind frumos
pe coastã, printre copaci, cu o priveliºte superbã, având funcþiuni de

agrement, de loc de joacã pentru
copii, loc ideal de odihnã, dar ºi
având dotare cu aparate de forþã ºi
întreþinere pentru adulþi.
Un exemplu de viziune ºi mult
spirit practic.

