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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

!

La mulþi ani

Un nou început,
sperãm mai bun!

1 Decembrie 2021
La mulþi ani, români!
La mulþi ani, România!
La mulþi ani, Vãlenii de Munte!

“

Am ajuns la sfârºitul lui 2021, un an plin cu de toate,
ºi cu bune ºi rele. Fiecare început de An Nou este unul plin
de emoþii, de speranþã, cu bucurie în suflet, însã acum ne
dorim, mai mult ca oricând, ca anul care vine, 2022, sã fie
unul mai bun ºi cu mai multe realizãri.

PAGINA 4

Ambulatoriul de Specialitate
din Vãlenii de Munte
A FOST DOTAT CU APARATURÃ
DE ULTIMÃ GENERAÞIE

Florin Constantin,
Primarul oraºului
Vãlenii de Munte

Urez tuturor locuitorilor oraºului Vãlenii de Munte
un Crãciun fericit, cu sãnãtate, alãturi de cei dragi,
iar anul 2022 sã fie un an plin de evenimente fericite, veºti
frumoase ºi schimbãri binevenite!
Credinþa face lucrurile posibile. Speranþa ne ajutã
sã trecem peste greutãþi!

Sãrbãtori binecuvântate,
alãturi de cei dragi!
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Sãrbãtori cu magia muzicii pe treptele Casei de Culturã “Nicolae Iorga”

Seria de concerte a lunii decembrie
s-a bucurat de un mare succes
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”

Daruri de la Primãrie ºi Consiliul Local
pentru 2.300 de copii din Vãlenii de Munte
Moº Crãciun a venit cu tolba
plinã la 2.300 de copii din Vãlenii
de Munte.
Trimis de Primãrie ºi de Consiliul
Local, Moºul a adus pachete generoase copiilor de la toate grãdiniþele, ºcolile ºi din învãþãmântul
liceal, oferindu-le dulciurile cu care
îºi pot împodobi bradul ºi îndulci
sãrbãtorile.
Micuþii au primit cadourile
organizat, ca sã se respecte mãsurile
de combatere a pandemiei, fie la
instituþiile de învãþãmânt, fie s-au
deplasat, programat, la Centrul de
Culturã “Nicolae Iorga”. Inutil sã vã
spunem cã aceeaºi bucurie au trãit-o
de la micuþii de grãdiniþã, pânã la

elevii din ultimul an de liceu. De cadouri
s-au bucurat ºi cei 192 de copii cu
nevoi speciale ºi cu dizabilitãþi de la
ªcoala Specialã sau aflaþi în grija
însoþitorilor.
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Peste tot în lume
se sãrbãtoreºte Crãciunul
În urmã cu 2000 de ani, Roma era un
mare imperiu condus de Caesar Augustus,
iar Israelul era condus de regele Irod. Într-un
mic sat din Israel, Nazareth trãiau Iosif ºi
Maria. Iosif era tâmplar ºi Maria era o
tânãrã fatã ce va deveni curând soþia sa.
Maria i-a povestit lui Iosif despre visul pe
care l-a avut în care era vizitatã de un înger
Gabriel, care a anunþat-o cã va da naºtere
unui copil, iar numele Lui va fi Iisus.
Când Maria era însãrcinatã, împãratul a
trimis veste în regat cã toate persoanele trebuiau înregistrate pentru o nouã taxã. De
aceea trebuiau sã se întoarcã în localitãþile
de baºtinã. Maria ºi Iosif au plecat din
Nazareth cãtre Betleem. Sfânta Fecioarã
Maria l-a nãscut pe Iisus într-un staul de animale de la marginea cetãþii. Acolo, la marginea câmpului, în noaptea sfântã, îngerul a
vestit pãstorilor Naºterea Mântuitorului
lumii.
Atunci, cei trei magi de la Rãsãrit au
vãzut o stea luminoasã pe cer ºi, strãbãtând
cale lungã pentru a o urma, au ajuns la
Betleem, aducându-i Mântuitorului, în dar,
aur, smirnã ºi tãmâie.
Crãciunul a fost stabilit ca sãrbãtoare oficialã în anul 325 de primul împãrat roman
creºtin, Constantin cel Mare, fixându-se
atunci ziua de 25 decembrie.

2
La începutul lunii decembrie,

Rata de vaccinare la Vãlenii de Munte: 44,24%
La data de 5 decembrie, momentul celei mai
recente raportãri generale, procentul de vaccinare în Vãlenii de
Munte a fost de 44,24%.
Indicele se raporteazã la

 Odatã cu prelungirea stãrii de
alertã, pe 9 decembrie, masca nu mai
este obligatorie în spaþii deschise,
inclusiv pe stradã, cu excepþia zonelor
aglomerate (pieþe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staþii pentru transportul în
comun). Masca rãmâne obligatorie în
toate spaþiile comerciale închise, sedii
de instituþii publice ºi în mijloacele de
transport în comun;
 Se eliminã carantina de noapte
pentru persoanele nevaccinate, iar
magazinele îºi pot prelungi programul

Prof. Dr. Petruþa STAN
Seria corespondenþelor de la Vãlenii
de Munte se încheie cu un alt articol, de
asemenea nesemnat: Învãþãtorii din þinuturile dezrobite la cursurile de varã de la
Vãlenii de Munte. Frumoasã iniþiativã a
Ministerului Propagandei.
Totuºi, în ciuda revenirilor pline de
dezamãgire la Vãlenii de Munte, Miron
Radu Paraschivescu simte obsesiv dorinþa de a cumpãra o proprietate care sãl lege, oarecum, de târgul copilãriei sale.
Visul sãu pare a fi împãrtãºit ºi prietenilor, astfel încât, în jurnalul sãu, Marin
Preda consemneazã miercuri, 9 decembrie 1959, „orele 7 seara”: „Acum câþiva
ani a cedat un apartament contra unei
sume. Era însurat cu o femeie care
n-avea în ea nimic intelectual, dar era frumoasã ºi cumsecade, simpaticã prin
reducþia ºi umorul ei involuntar. Cu banii
de pe apartament, cu banii de pe Pan
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toate vârstele, cu domiciliul declarat în oraº.
Procentul de vaccinare la nivel naþional era
de 40,5%.

ªi în perioada Sãrbãtorilor de
Iarnã, cetãþenii se pot imuniza
la Centrul de vaccinare din
oraº, amplasat la Centrul
Cultural “Nicolae Iorga” sau la
medicii de familie.

Mãsurile de relaxare stabilite de guvern,
valabile pânã la 8 ianuarie 2022

MIRON RADU PARASCHIVESCU
LA VÃLENII DE MUNTE (IV)

Vãlenii de Munte

întreaga populaþie, de

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;
 Servicii salubritate - ROSAL
Prahova: 0244.933

de funcþionare pânã la orele 22.00;
 Este permisã cazarea în structurile turistice ºi a persoanelor care
prezintã rezultatul negativ al unui test
RT-PCR sau antigen rapid;
 Este permis accesul tuturor persoanelor în spaþiile de comercializare a
produselor nealimentare, cu suprafaþa
mai micã sau egalã de 200 mp, cu asigurarea unei suprafeþe de minimum
4mp/persoanã;
 Au fost eliminate restricþiile referitoare la programul operatorilor eco-

Tadeus (…), aºadar cu aceºti bani,
aproximativ o sutã de mii, Miron
cumpãrã la Vãleni o casã. La Vãleni constatã cã Mariana, nevastã-sa, nu se descurcã cu gospodãria de tip rustic ºi
urmeazã în scurtã vreme despãrþirea.
Lena, noua nevastã, dovedeºte mari virtuþi în sensul dorit de Miron, adicã sã
râneascã la coteþ, sã aibã grijã sã
funcþioneze <<puþul absorbant>> (nu ºtiu
ce e acela) etc.”
Odatã ce scopul a fost atins, casa de la
Vãlenii de Munte se transformã în Centru
Cultural, de unde Miron Radu Paraschivescu oficiazã activitatea publicaþiilor
pe care le conduce de-a lungul timpului
(de exemplu suplimentul literar
“Povestea vorbii”, conceput în cadrul
revistei craiovene “Ramuri”, era proiectat, refãcut ºi modificat de zeci de ori sub
privirea atentã a redactorului sãu)
Uneori, tinerii lãudaþi la rubrica “Poºta
redacþiei” vin sã-ºi cunoascã mentorul ca
într-un pelerinaj literar obligatoriu,
deoarece marele merit al lui Miron Radu
Paraschivescu este, pe lângã cel de creator, ºi disponibilitatea legendarã ºi
aproape infinitã, la dialogul cu tinerii
care îºi încearcã ºansele pe drumul afirmãrii.
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru gaze: 0800877778; 021.9281
DISPECERAT DISTRIGAZ SUD
PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345
Administraþia Financiarã
Vãlenii de Munte: 0244.283.006
 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte:
0244.280.339

nomici, de tipul restaurantelor ºi cafenelelor, în perioada 24 - 25 decembrie
2021 ºi 31 decembrie 2021 - 01 ianuarie
2022;
 S-au eliminat interdicþiile de circulaþie a persoanelor;
 A crescut intervalul orar în care
este permisã desfãºurarea activitãþilor
cu publicul pentru toþi operatorii economici, inclusiv pentru competiþiile
sportive ºi activitãþile cultural-educative, între orele 05.00 - 22.00.

Un moment mai puþin cunoscut îl constituie apariþia, la Vãlenii de Munte, în
1968, la iniþiativa unui discipol al lui
Miron Radu Paraschivescu, devenit între
timp el însuºi un remarcabil scriitor,
Valeriu Sîrbu, a unei reviste ºcolare, denumitã “Ecoul” ºi subintitulatã revistã literar-ºtiinþificã a Liceului din Vãlenii de
Munte.
Evident, primul numãr gãzduieºte pe
prima paginã salutul celebrului concitadin, printre colaboratorii ulteriori aflându-se Geo Bogza, Ana Blandiana, Adrian
Pãunescu º.a.: „O revistã de tineri, ºi încã
de tineri ºcolari, care-ºi ia titlul “ECOUL”,
dovedeºte chiar prin acest nume cã are
nobila ambiþie de a continua ceva. Ceva
care-a premers-o. Cã hotãrându-se sã
reprezinte nãzuinþele ºi gusturile tinerilor, nu-ºi uitã înaintaºii. Neistovita legãturã dintre tradiþie ºi progres e, în fond,
explicaþia oricãrui ecou. Cãci nu rãmâne
sã dãinuie ºi sã devinã tradiþie, decât
ceea ce a fost la începuturi fapt înnoitor
ºi sete de noutate.”
Spitalul Orãºenesc -Vãlenii
de Munte: 0244.282.525
Colegiul Naþional "NICOLAE
IORGA": 0244.280.905
 Liceul Tehnologic Agromontan
"Romeo Constantinescu":
0244.281.555
ªcoala Gimnazialã
"Ing. Gheorghe Pãnculescu":
0244.280.965
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Ambulatoriul de Specialitate din Vãlenii de Munte

a fost dotat cu aparaturã de ultimã generaþie
 Spitalul Orãºenesc face, începând din aceastã lunã,
INVESTIGAÞII IMAGISTICE DE ÎNALTÃ PERFORMANÞÃ
Proiectul finanþat prin Fonduri
Europene în valoare de 8.197.076,69
lei, privind Dotarea Ambulatoriului
de Specialitate din Vãlenii de Munte,
este aproape finalizat.
Începând cu data de 15 decembrie
2021, Spitalul Orãºenesc Vãlenii de
Munte efectueazã investigaþii de
imagisticã de înaltã performanþã:

1. TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATÃ
Programãrile se fac pe baza recomandãrii de la medicul specialist la
urmãtorul numãr de telefon: 0344/
111316, de luni pânã vineri, între orele
07:30-09:30.

2. MAMOGRAFIE
Progrãmarile se fac pe baza recomandãrii de la medicul specialist la
urmãtorul numãr de telefon: 0244/
282.525, apoi apãsaþi tasta 9 ºi apoi tasta
2, de luni pânã vineri, între orele
12:00-14:00.

3. OSTEODENSITOMETRIE
Programãrile se fac pe baza recomandãrii de la medicul specialist la
urmãtorul numãr de telefon: 0244/
282.525, apoi apãsaþi tasta 9 ºi apoi tasta
2, de luni pânã vineri, între orele 12:0014:00.

PROGRAM DE FUNCÞIONARE
COMPUTER TOMOGRAF:
 LUNI, MARÞI, JOI - 07:30-13:30;
 VINERI – 07:30-11:00.

PROGRAM DE
INTERPRETARE ACHIZIÞII

COMPUTER TOMOGRAF:
 MIERCURI – 07:30-13:30;
 VINERI – 11:00-13:30.

PROGRAM DE FUNCÞIONARE
MAMOGRAF/
OSTEODENSITOMETRU:
 LUNI- VINERI -08:00 -14:00
REZULTATELE SE VOR ELIBERA
ÎN APROXIMATIV 5 ZILE
LUCRÃTOARE.
“Modernizarea Spitalului Orãºenesc a fost ºi rãmâne un obiectiv
principal al administraþiei publice
locale ºi al meu personal. Acest lucru
a fost posibil printr-o serie de
investiþii finanþate din fonduri
europene, guvernamentale, de la

Consiliul Judeþean, completate cu
sume de la bugetul local. În vremurile
de pandemie pe care le trãim de
aproape doi ani, se dovedeºte cã
decizia de a investi în sãnãtate a
fost corectã ºi inspiratã. La
momentul actual, oamenii nu
mai trebuie sã batã drumul
la Ploieºti sau Bucureºti,
pentru cã ºi la Vãlenii de
Munte avem aparaturã de
ultimã generaþie ºi putem
face aici investigaþii de
înaltã performanþã precum
tomografie computerizatã,
mamografie ºi osteodensitometrie ºi oferim servicii medicale de calitate.” - primar
Florin CONSTANTIN.

Sãrbãtori cu magia muzicii pe treptele Casei de Culturã “Nicolae Iorga”

Seria de concerte a lunii decembrie
s-a bucurat de un mare succes
Primãria Vãlenii de Munte
a fãcut cadou locuitorilor, anul
acesta, o serie minunatã de
concerte organizate, pe parcursul
lunii decembrie, cu ocazia
Sãrbãtorilor de Iarnã.

Seria de seri muzicale mirifice de
iarnã a început pe 6 decembrie, când
a cântat Raluca Diaconu, continuând
cu concertele susþinute, rând pe rând,
de Traian Frâncu, Fuego, Marius
Cristian Pop, Ducu Bertzi, Alesis ºi s-a
încheiat pe 22 decembrie, cu evoluþia
artistului Raoul.
Concertele au avut loc pe treptele
Casei de Culturã “Nicolae Iorga” ºi
s-au bucurat de un mare succes la
audienþã, oamenii aclamând ºi
simþind realmente magia sãrbãtorilor,
sentiment de care aveau atâta nevoie.
Lumea s-a bucurat atât de muzica
bunã, dar ºi de sentimentul de

normalitate, de a fi fericiþi împreunã,
prieteni, vecini, concitadini, în luna
lui Moº Crãciun.
Felicitãri celor ce au fãcut posibile
concertele de Sãrbãtori ºi au adus
bucurie oamenilor!
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Luminile festive
ale oraºului

1 Decembrie 2021

I

luminatul
festiv i-a bucurat
pe locuitorii oraºului sau pe
trecãtori pe toatã durata lunii decembrie, contribuind la atmosfera de Sãrbãtori
creatã în Vãlenii de Munte. Pentru cã ce
este altceva aceastã trãire specialã de
Sãrbãtori, decât luminã, luminã în viaþa
noastrã, luminã în sufletele
noastre?!

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

La mulþi ani,
Vãlenii de Munte!
Ziua Naþionalã a fost
sãrbãtoritã întotdeauna
cu sfinþenie ºi recunoºtinþã la Vãlenii de
Munte. La chemarea
autoritãþilor publice locale, oamenii au venit, ºi
anul acesta, la 1 Decembrie, în Parcul Eroilor, sã
omagieze împreunã memoria eroilor, în sfânta zi
în care România a devenit
cu adevãrat mare.

“De Ziua Naþionalã, pe
1 Decembrie, avem datoria ºi marele prijilegiu, sã
ne bucurãm împreunã ºi
sã trãim simþind
româneºte aceastã mare
sãrbãtoare. La mulþi ani,
România! La mulþi ani,
dragi români!”, a þinut sã
transmitã, cu acest prilej,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte,
Florin Constantin.

Un vãlenean atipic: profesorul Cãlin N. Turcu
Era sufletist. ºi nu aºa, cu una-cu
douã, ci îndeaievea. Pentru fiecare
spusã, ceva lega în el cu o trãire aparte.
Fremãta… Da, fremãta în grija vorbei
chibzuite, uneori poate îndrãzneþe, prea
îndrãzneþe. Din ochii calzi ºi vorba-i sincerã, se revãrsau mulþimi de trãiri adânci, unele spuse, altele nespuse, întru
bunã voire ºi prietenie caldã.
Cu elevii îºi fãcea veacu’ pe terenul
de sport, cu ore, exerciþii fizice, antrenamente, alchimii pedagogico-faste, poate
numai de el ºtiute…

Vorba-i era vorbã, gândirea
aleasã…

Aºa era el… Aºa l-am cunoscut eu,
tânãr coleg venit pe atunci, în acel an
1997, în oraºul lui Iorga, la ªcoala
Gimnazialã nr.3 (pe atunci), azi ªcoala
Gimnazialã „Ing. Gheorghe Pãnculescu”,
de pe strada Berceni, nr. 18.
Nãscut în Ploieºti, la 25 septembrie
1942, CÃLIN N. TURCU urmeazã cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din
municipiul reºedinþã al Prahovei, dupã
absolvirea acestuia continuându-ºi
studiile la Institutul de Educaþie Fizicã ºi
Sport din Bucureºti, promoþia 1964.
Finalizându-ºi cu succes studiile superioare, intrã în învãþãmânt, activând într-ale
apostolatului, ca profesor de Educaþie
fizicã la ªcoala Gimnazialã nr. 3 din
Vãlenii de Munte, rãmânând în cadrul
acestei unitãþi de învãþãmânt pânã în
anul 1999, când se pensioneazã.

CÃLIN N. TURCU -1996

IN MEMORIAM
Ca dascãl, se impunea prin þinuta-i
pedagogicã impecabilã, receptiv oricând
la tot ceea ce presupune multitudinea ºi
diversitatea valenþelor comportamentalo-psihice atât ale elevilor, cât ºi ale
colegilor dascãli, personal didactic auxiliar, personal nedidactic.
Dãruit acestei nobile profesii, s-a
implicat efectiv în universul copilãriei ºi
al statutului de elev, obþinând rezultate
notorii, acestea culminând cu performanþa promovãrii în Divizia naþionalã a
echipei de handbal a ºcolii (junioare), în

1967, din acea „echipã de aur” fãcând
parte, între altele, viitoarele profesoare
Elena Grigorescu, Elena Itu ºi Cornelia
Neagu (elevele de atunci, Niculescu
Elena, Neagoe Elena, respectiv Piscan
Cornelia).
Nu pregeta cu înrâurirea sa asupra
sufletelor tinere, elevii sãi, nici legarea
de colegi sufleteascã nu-i era strãinã.
Dar dincolo de toate, profesorul
CÃLIN N. TURCU a rãmas în istoria
urbei, ºi nu numai, printr-o, aº spune,
teribilã activitate non-profesionalã,
având un rol major la nivel zonal, naþional ºi chiar internaþional într-un domeniu mai mult decât sensibil, acela al
fenomenelor O.Z.N. ºi paranormalului,
adunând ºi coroborând numeroase
dovezi, concretizate în cele 15 cãrþi publicate ºi, respectiv, peste 500 de articole
de presã publicate în þarã ºi peste
hotare.
Între cãrþile în domeniu publicate,
trebuie menþionate: „Vizitatori din
imposibil”, „Paradoxul secretomaniei”,
„Cazuri O.Z.N. în România”, „Strict
secret: Raport UMMO” (ediþia I), „Strict
secret: Afacerea UMMO”(ediþia a II-a),
„S-a întâmplat mâine”, „O.Z.N. - Cenzura
cosmicã”, „Dosar O.Z.N. în România”,
„O.Z.N.- Maxim interes”, „O.Z.N. - Ultima
orã”, cãrþi care, prin specificul inedit al
informaþiilor, electrizeazã cititorul.

Într-un domeniu atât de sensibil, la
graniþa dintre ºtiinþã ºi ficþiune, pentru
unii, poate, frizând ridicolul, profesorul
CÃLIN N. TURCU a excelat prin cutezanþa, riscul ºi deschiderea necesare
unor asemenea cercetãri, primind ºi analizând texte, fotografii, schiþe, relatãri
veridice de la colaboratori din þarã ºi din
strãinãtate, despre o „lume” care depãºeºte logica ºi raþiunea omeneascã…
Era mai mult decât pasionat.
Era absorbit de tainele necunoscutului ce ne înconjoarã pe noi, ca fiinþe
pãmântene…
Apoi, aºa, într-una din zile, s-a îmbolnãvit.
Cu sãnãtatea ºubrezitã, dar nu
într-atât cât sã-i grãbeascã sfârºitul,
Profesorul ºi Omul CÃLIN N. TURCU
ne-a pãrãsit pentru totdeauna, în luna
lui Gerar, ziua a ºaptea (zi sfântã), în
anul Domnului - 2006.
În cimitirul din Vãlenii de Munte, la
mormântu-i unde îºi doarme somnul de
veci, n-ar fi prea mult niciodatã, vãleneni
sau de oriunde aþi fi, sã-i aprindem, când
ºi când, câte o lumânare, a luminii de
aici ºi a luminii de dincolo…
Aºa, întru dragoste pentru lumea
aceasta care, cândva, a fost ºi a lui…

Mihai Istudor,
12.12.2021, Vãlenii de Munte

