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Din cauza pandemiei care a bulversat viaþa întregului mapamond,
anul 2020 marcheazã ºi întreruperea
desfãºurãrii, în luna august, a Universitãþii Populare de Varã “Nicolae
Iorga”, eveniment de nivel local,
judeþean ºi naþional ce a cãpãtat,
amploare ºi noi dimensiuni, an de
an, în perioada de dupã Revoluþie.
Evocãm în pagina 4 ºi în numãrul viitor al ziarului, cu sprijinul
Muzeului Memorial “Nicolae Iorga”,
principalul eveniment anual al
urbei Vãlenilor desfãºurat pe o
perioadã de mai bine de un secol.
Prima ediþie a avut loc în anul
1908, iar evenimentul a ajuns anul
trecut la ediþia numãrul 66, dupã ce
în perioade mai scurte sau mai lungi,
cursurile Universitãþii Populare de
Varã nu s-au þinut din diverse motive
pe care le puteþi afla lecturând mai
departe.

Credincioºii din Vãleni
s-au rugat, împreunã cu
preoþii, la Sãrbãtoarea
de Sfânta Marie
PAGINA 2

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Dupã modelul AJAX

Parteneriat Primãria Vãlenii de Munte
pentru Academia de Fotbal “George Ogãraru”
în oraºul nostru
George OGÃRARU este
unul dintre fotbaliºtii emblematici ai Stelei. A jucat
între anii 1998 ºi 2012, atât la
echipa din Ghencea, cât ºi la
Ajax Amsterdam (Olanda) 3 sezoane ºi Sion (Elveþia) 3 sezoane.
În anul 2019, Gheorghe
Hagi reuºeºte sã îl convingã
pe George Ogãraru sã se
întoarcã în România ºi sã
se alãture proiectului
FC Viitorul, învestindu-l
în funcþia de Director de
Scouting ºi
Relaþii
Internaþionale.

Fostul fotbalist George Ogãraru a participat la
ªedinþa Consiliului Local Vãlenii de Munte, din
data de 31 iulie 2020, prezentând aleºilor locali
proiectul în detaliu al Academiei de Fotbal “George
Ogãraru” Vãlenii de Munte, analizat iniþial împreunã cu primarul oraºului, Florin CONSTANTIN.

Dupã un an plin
de succes, în care
FC Viitorul câºtigã
Cupa ºi Supercupa
României, George
Ogãraru se desprinde de proiectul
dobrogean ºi decide sã punã bazele

propriei ACADEMII DE
FOTBAL care sã îi poarte
numele, bazându-se în primul rând pe experienþa
acumulatã la Ajax Amsterdam.
Îºi construieºte propriul
proiect de Academie de
Fotbal, care sã funcþioneze
la Vãlenii de Munte, aici
gãsind un cadru ideal ºi o
echipã de administraþie
localã, condusã de primarul Florin Constantin,
capabilã sã punã bazele
unui proiect serios, profesionist, care sã aducã
Vãlenii de Munte pe harta
fotbalului
mare
din
România ºi, de ce nu, în
timp sã devinã o rampã de
lansare a marilor talente
cãtre fotbalul internaþional ºi echipa reprezentativã a României.

Continuare
în PAGINA 3

Reabilitarea ºi modernizarea bazei sportive
Primãria Vãlenii de
Munte începe lucrãrile la
reabilitarea ºi modernizarea bazei sportive,
constând în refacerea

împrejurimilor, finalizarea
lucrãrilor de construcþii
pentru clãdirea administrativã, construirea de
vestiare, construirea de

terenuri de minifotbal,
realizarea pistei de
atletism în jurul terenului
principal, realizarea de
accese ºi locuri de parcare în incintã, amenajarea de tribunã metalicã
pentru spectatori.

Baza sportivã reprezintã participarea administraþiei locale în cadrul
Academiei de fotbal
“George Ogãraru”, dar ºi
un obiectiv pus la dispoziþia comunitãþii locale.

Reamenajarea zonei
adiacente Primãriei
Zona adiacentã
Primãriei Vãlenii de
Munte se reconfigureazã, fiind
proiectatã ºi profilându-se o amenajare deosebitã a
spaþiului. Va rezulta
o mai bunã utilizare
a terenului existent

(intrare Primãrie,
parcare, spaþiu
verde), precum ºi
integrarea în amenajarea ºi arhitectura
zonei care cuprinde
ºi Casa de Culturã
“Nicolae Iorga”, precum ºi Parcul dintre
cele douã instituþii.

Vãlenii de Munte -SOCIAL, ADMINISTRAÞIE
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La mulþi ani din partea
Primãriei Vãlenii de Munte!

Podul de pe strada Petru Rareº,
care face legãtura cu zona Doctor
Davila, se ridicã pe zi ce trece.
O lucrare edilitarã ce va facilita
taficul în zonã.

La împlinirea vârstei de 90 de ani, respectiv
100 de ani, fiecare vãlenar care atinge acest prag
de frumoasã longevitate are parte de o surprizã
din partea edililor, iniþiativã a primarului Florin
CONSTANTIN.

La împlinirea celor 90 de ani, doamna
FULGA ALEXANDRA, nãscutã pe data de
14 august 1930, a primit din partea
Primãriei Vãlenii de Munte tort, flori ºi o diplomã.

Primãria acordã
facilitãþi
persoanelor
ºi firmelor
afectate
de criza Covid
PRIMÃRIA VÃLENII DE
MUNTE informeazã contribuabilii din oraºul Vãlenii de Munte
cã, la data de 26.06.2020, Consiliul Local al oraºului Vãlenii
de Munte a aprobat Hotãrârea
de Consiliu Local nr. 69 privind
acordarea unor facilitãþi fiscale pentru persoane fizice ºi
juridice a cãror activitate a
fost întreruptã pe perioada
stãrii de urgenþã, în contextul
crizei generate de SARS-CoV2.
De asemenea, se vor acorda
facilitãþi fiscale, în sensul
anulãrii accesoriilor calculate
pentru debitele înregistrate la
data de 31.03.2020, cu condiþia
plãþii acestora la zi.
Termenul limitã pentru
depunerea cererii de acordare a acestor facilitãþi este
de 15 septembrie 2020,
inclusiv.
Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei oraºului
Vãlenii de Munte, Biroul
Impozite ºi Taxe, la telefon
0244.280.816 sau pe adresa
de mail primariavaleniide
munte@yahoo.com.

Credincioºii din Vãleni s-au rugat, împreunã
cu preoþii, la Sãrbãtoarea de Sfânta Marie
“Sfânta Maria Mare” este
una dintre cele mai mari
sãrbãtori creºtineºti pentru
comunitatea din Vãlenii de
Munte. Din cauza condiþiilor
specifice pandemiei, în acest
an nu a mai fost posibilã
organizarea procesiunii de
Stãmãrie, cum se spune în
popor ºi a festivitãþilor
populare în piaþa oraºului,
tradiþionale pentru data de
15 august.

Programul slujbelor
a fost:
Vineri - 14 august
 ora 17.30 - Prohodul
Maicii Domnului
ora 18.30 - Slujba
Privegherii - Vecernia Mare
cu Litia
Sâmbãtã - 15 august
 ora 8.00 - Slujba
Utreniei
 ora 09.30 - Sfânta
Liturghie ºi Slujba
Parastasului

Preoþii ºi credincioºii au
þinut sã se roage împreunã, la
Slujbele de Sfântã Mãrie, la
Biserica Monument “Adormirea
Maicii Domnului” (Mãnãsire),
în zilele sãrbãtoririi hramului.
Cu aleasã bucurie duhovniceascã, oamenii au fost invitaþi participe la acest prilej de
rugãciune, unitate ºi comuniune sufleteascã ºi împreunã cu
preoþii, cu credinþã ºi smerenie, sã-L slãveascã pe
Dumnezeu ºi pe Maica
Domnului.

Creºtinii sãrbãtoresc pe 8 septembrie Naºterea Maicii Domnului
Creºtinii ortodocºi ºi
catolici sãrbãtoresc pe
8 septembrie Naºterea
Maicii Domnului, o zi
care poartã numele
popular de Sfânta Maria
Micã.

Conform tradiþiei
creºtine, Fecioara Maria,
Mama lui Iisus Hristos, s-a
nãscut în urma unei minuni. În creºtinism,

Fecioara Maria este omul
care a ajuns la cel mai înalt
grad de sfinþenie, de aceea
se bucurã de cea mai mare
cinste în rândul sfinþilor.

La mulþi ani tuturor care poartã numele
Sfintei Maria, multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri!
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Parteneriat Primãria Vãlenii de Munte
pentru Academia de Fotbal
“George Ogãraru” în oraºul nostru
Proiect pentru punerea capitalei Vãii Telejenului pe harta fotbalisticã a României
(urmare din pagina 1)
George Ogãraru este unul dintre fotbaliºtii emblematici ai Stelei. A jucat
între anii 1998 ºi 2012, atât la echipa din
Ghencea, cât ºi la Ajax Amsterdam
(Olanda) - 3 sezoane ºi Sion (Elveþia) 3 sezoane.
Este de douã ori campion al
României ºi are în palmares Cupa
României, Cupa ºi Supercupa Olandei
(în 2 rânduri), precum ºi Cupa Elveþiei.
A disputat 11 partide în Echipa
Naþionalã. S-a pregãtit ca antrenor în
cadrul echipei Ajax Amsterdam ºi a
antrenat a doua echipã a clubului
“lãncierilor”, dar ºi la echipa de tineret
a clubului, poate cea mai puternicã
pepinerã de tineri fotbaliºti din
Europa, fiind ºi exemplu de organizare
a unui mare club.
George Ogãraru construieºte în
oraºul Vãlenii de Munte propriul
proiect de Academie de Fotbal, aici
gãsind un cadru ideal ºi o echipã de
administraþie localã, condusã de
primarul Florin Constantin, capabilã sã punã bazele unui proiect
serios, profesionist, care sã aducã
Vãlenii de Munte pe harta fotbalului
mare din România.
Ca om, George Ogãraru este cunoscut ca fiind un familist convins, având
5 copii dar ºi pentru numeroasele campanii de ajutorare a copiilor bolnavi ºi
orfani sau prietenia cu Mihai Neºu, fostul coleg de la Steaua Bucureºti, paralizat în urma unui accident pe terenul
de antrenament. Este binecunoscutã
relaþia de prietenie ºi colaborare cu
pãrintele Nicolae Tãnase, de la Valea
Screzii, pe proiecte sociale.

ACADEMIA “George
Ogãraru” este un proiect
conceput din timpul
carierei fotbalistice ºi mai ales
pe parcursul experienþelor din
antrenorat trãite la cel mai
înalt nivel profesionist, atât
în þarã, cât ºi în cadrul
Academiei Ajax Amsterdam.
Ogãraru a declarat cã odatã
cu punerea în practicã a
Academiei “George Ogãraru”,
se gândeºte serios sã se mute
cu familia în casa de la Vãlenii
de Munte.

Consilierii locali au primit cu mare interes ºi entuziasm chiar,
informaþiile de la George Ogãraru ºi au dat un vot de principiu,
în unanimitate proiectului, urmând sã fie parcurºi urmãtorii paºi
legali spre parteneriatul cu marele fotbalist

Primãria oraºului
Vãlenii de Munte susþine iniþierea
ºi dezvoltarea unui proiect de
impact calitativ unic în plan
naþional
Infrastructurã
Academie:
 2 terenuri minifotbal 22x42 mp
 Terenuri iarbã
artificialã 50x100 mp
 Terenuri iarbã
naturalã 50x100 mp
 Balon pregãtire
iarna ºi teste 22x42
mp
 Pistã de tartan

pentru teste fizice
100 m
 Vestiare, duºuri,
toalete, salã de
mese, salã de
ºedinþe-conferinþe,
cabinet medical
 Birouri
 Autocar/
microbuze copii
 Echipamente de
joc, mingi, accesorii
antrenament

Se estimeazã ca în 4 - 6 ani de funcþionare
a Academiei, oraºul Vãlenii de Munte
sã aibã echipã de seniori în Divizia B.

Academia va funcþiona pe baza asociaþiei
non-profit, având toate acreditãrile legale de
funcþionare de la instituþii cheie
Se vizeazã un parteneriat
pe termen lung cu autoritãþile
locale (Primãria Vãlenii de
Munte) pentru facilitãþile
necesare desfãºurãrii
activitãþii

 1 doctor colaborator
 2 asistenþi medicali
colaboratori
 personal mentenanþã terenuri
 1 manager general (director)

 Departament comunicare,
 3 echipe mixte (bãieþi ºi fete)
relaþii publice, marketing.
U7 (sub 7 ani)
 3 echipe mixte U9
Misiunea Academiei de
 2 echipe mixte U11
 2 echipe U13
Fotbal “George Ogãraru”:
 4 antrenori principali
Dezvoltarea fenomenului
 4 antrenori asistenþi
fotbalistic
juvenil din
 1 manager tehnic
judeþul Prahova pe baza
 voluntari acþiuni ºi
filosofiei Ajax, cea mai
evenimente
râvnitã metodã pe plan
 2 antrenori portari
internaþional
 2 preparatori fizici

Publicul þintã
Proiectul este destinat iniþial copiilor ºi tinerilor din Vãlenii de Munte ºi
comunele adiacente, treptat înregului
judeþ Prahova, iar în fazele ulterioare
sã cuprindã o arie de selecþie mai
mare în judeþele învecinate.
Este destinat pãrinþilor care îºi doresc
pentru copii lor o viaþã sãnãtoasã, un
mediu sportiv de calitate, mentalitate

europeanã,
socializare,
contacte cu
strãinãtatea ºi
nu în ultimul
rând perfomanþa.
Comunitatea ca
întreg va beneficia de un mediu
sportiv educaþional definitoriu pentru
conturarea personalitãþii copiilor din
regiune.
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Universitatea Popularã „Nicolae Iorga“
de la Vãlenii de Munte - pagini de istorie
Prima ediþie. Începuturile

Mihaela VOICEA, Muzeograf
Instituþia care pune în valoare
cel mai mult activitatea culturalã
desfãºuratã de Nicolae Iorga în
Vãlenii de Munte este
UNIVERSITATEA DE VARÃ.
La 11 iunie 1908, zi care amintea
aniversarea a ºase decenii de la izbucnirea memorabilei revoluþii burghezodemocratice muntene din 1848 —1849,
publicaþia lui Nicolae Iorga „Neamul
românesc” anunþa cã „mai mulþi profesori au luat hotãrârea de a þine
cursuri de vacanþã la Vãlenii de
Munte. Ele au început la 1 iulie ºi vor
þinea pânã în septembrie”.
Primul scop pe care-l urmãrea
Nicolae Iorga prin organizarea acestor
cursuri era de a realiza un centru unic
de întâlnire a intelectualilor din provinciile locuite de români, pentru a se
cunoaºte ºi a colabora pe terenul culturii naþionale.
El milita pentru realizarea unitãþii
poporului român nu pe calea armelor,
ci prin adâncirea ºi rãspândirea
aceleiaºi culturi. Vãlenii de Munte era
un loc potrivit pentru acest scop.
Aºezat pe cursul superior al Vãii
Teleajenului, la poalele munþilor
Buzãului, Vãlenii de Munte era o veche
localitate pe unul dintre cele mai
umblate drumuri dinspre Dunãre spre
Carpaþi cu Transilvania.

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;

Deschiderea cursurilor a fost într-o zi
de miercuri, 2 iulie, în faþa unui public
format din localnici ºi profesori din
diferite „þinuturi ale românimii” iar
temele abordate fiind în general de istorie, nelipsind caracterul popular ºi patriotic, cu accent pe ideea de solidaritate
naþionalã.
Ceilalþi conferenþiari erau Gh.
Murgoci, N. Dobrescu, Al. Lapedatu, ªt.
Bogdan, V. Bogrea ºi D. N. Ciotori. În
amintirile sale, bucovineanul Gavril Roticã menþioneazã participarea a 150 de
persoane – 10 bucovineni ºi 10 ardeleni
ºi bãnãþeni, printre care preotul Gh.
Turbure, alãturi de elevi, studenþi ºi militari, localnici ºi cetãþeni prahoveni. În
memoriile sale, Iorga îi reþine pe preoþii
bãnãþeni N. Martinovici ºi Gh. Tãtucu, diaconul timiºorean M. Gaºpar, preotul
orãdean Gh. Turbure ºi dl. Alvirescu.
La momentul organizãrii, autoritãþile
se temeau de problemele politice pe
care cursurile de varã de la Vãleni le-ar
putea provoca, fiind cunoscute con-

vingerile naþionaliste ale istoricului.
Rusia ºi Austro-Ungaria erau foarte sensibile în privinþa propagandei naþionaliste printre românii care trãiau pe teritoriul acestor imperii.
Încercând sã împiedice participarea
tinerilor din Bucovina la cursurile de
varã organizate de Iorga la Vãleni,
guvernul a organizat în 1908 la Iaºi o
serie de cursuri pe teme culturale.
Improvizaþia cu tentã politicã dã greº,
iar cursanþii „dispar“ la Vãlenii de
Munte.
În primii trei ani, cursurile au loc
într-o ºcoalã localã. Propria salã de
cursuri va fi inauguratã în anul 1912,
în prezenþa Principelui Carol, a Principesei Elisabeta ºi a peste 6.000 de
participanþi.
În perioada 1908-1914, cursurile de la
Vãlenii de Munte au un rol determinant
în realizarea solidaritãþii ºi conºtiinþei
naþionale necesare înfãptuirii idealului
Marii Uniri prin „adunarea ºi legarea
laolaltã a fãrâmelor trupului naþional“,
dupã cum spunea Nicolae Iorga în discursul din 1 iulie 1911.

Expoziþie la Muzeul Memorial “Nicolae
Iorga” dedicatã Universitãþii de Varã
Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga” Vãlenii
de Munte, secþie a
Muzeului Judeþean de
Istorie ºi Arheologie
Prahova, a vernisat
vineri, 7 august 2020,
expoziþia temporarã

 Servicii salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA

„Universitatea
Popularã de Varã trecut ºi prezent”.
Exponatele prezentate, documente
inedite legate de
desfãºurarea Universitãþii Populare de

Varã, strânse de-a lungul anilor, fac o paralelã între trecut ºi
prezent.
Expoziþia poate fi
vizitatã ºi online, pe
pagina de Facebook a
Muzeului Memorial
“Nicolae Iorga” sau
direct într-o postare
Youtube, într-o
filmare însoþitã de
comentariul fãcut de
Claudia GIANNOTTI,
ºef de secþie la
Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga”.

 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte -

0244/280.339
Spitalul Orãºenesc
GABRIELA;
0244.282.525
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
Colegiul Naþional "NICOLAE
 Pentru gaze: 0800877778;
IORGA" - 0244.280.905
021.9281 DISPECERAT DISTRIGAZ
 Liceul Tehnologic
SUD PLOIEªTI;
Agromontan "R.
 Centrul Cultural: 0244.280.345 Constantinescu" 0244.281.555
Administraþia Financiarã
ªcoala Gimnazialã "Ing.
Vãlenii de Munte Gheorghe Pãnculescu"
0244.280.965
0244.283.006

Dupã Unire, noua clãdire devine
neîncãpãtoare, sporind semnificativ numãrul conferenþiarilor ºi al auditorilor.
Cursurile de varã din anul 1913 nu
s-au mai þinut, deoarece Nicolae
Iorga se înrolase în armata românã.

Participare aleasã, dar ºi
tulburãrile perioadei interbelice

Lista vizitatorilor cuprinde membrii
familiei regale: Regele Ferdinand ºi
Regina Maria, Regele Carol al II-lea,
Principesa Elena ºi numeroºi oameni
politici.
Ales preºedinte al Ligii Culturale în
mai 1919, Iorga consacrã cursurile de
varã (reluate în 1921 ºi trecute sub egida
Ligii în 1923) conlucrãrii paºnice cu
minoritãþile naþionale, liantul înfrãþirii
cetãþenilor României Mari, devenind
dezbaterea problemelor reale ale þãrii,
furnizarea de cunoºtinþe ºi soluþii, dar
ºi atragerea interesului minoritarilor
prin prezentarea poporului român cu
ceea ce este cu adevãrat interesant,
prin crearea „atmosferei de toleranþã
culturalã ºi recunoaºtere reciprocã“
(discursul lui Nicolae Iorga din 1925).
Cu prilejul cursurilor de varã de la
Vãleni au venit studenþi ºi profesori din
mai multe þãri europene ºi din
America.
Începând cu anul 1921, aproape în
fiecare an, Nicolae Iorga compunea
douã piese de teatru, una pentru
Teatrul Naþional din Bucureºti ºi alta
pentru Vãlenii de Munte.
Universitatea Popularã „Nicolae
Iorga“ de la Vãlenii de Munte (denumire preluatã în 1922) va înfiinþa ºi
cursuri de limba ºi literatura românã,
extrem de apreciate. În ianuarie 1922
se înfiinþeazã Asociaþia Auditorilor
Cursurilor care va colabora eficient cu
comitetul de organizare. Printre momentele semnificative se numãrã comemorãrile din 1934 (25 ani de la
inaugurarea cursurilor de varã) ºi 1939
(30 de ani), ambele ediþii fiind comentate intens în presa centralã. Progresele ºtiinþei ºi tehnicii apar ºi aici,
festivitatea deschiderii cursurilor fiind
transmisã la radio în 1937.
(continuare în nr. urmãtor)

Vãlenii de Munte
PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI
VÃLENII DE MUNTE

REDACÞIA
Tel./fax: 0344.119.001
Email: ziarulgazeta@yahoo.com
Tiraj: 2.000 exemplare

ISSN 2247 - 2681 ISSN-L 2247 - 2681
Se distribuie gratuit

