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Evenimentele vor fi organizate anul acesta în perioada 13-20 august 

Vãlenii de Munte se întoarce la tradiþia
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“Nicolae Iorga” ºi a Târgului de Sfântã Mãrie
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Primãria oraºului Vãlenii de
Munte realizeazã lucrãri desti-
nate creºterii siguranþei circu-
laþiei în oraºul Vãlenii de
Munte. 

Trecerile de pietoni vor fi
înãlþate, pentru a se evita
rularea autovehiculelor cu
vitezã în aceste zone. În primul
rând, vor fi abordate trecerile

de pietoni din apropierea
unitãþilor ºcolare, a informat
primarul Florin Constantin.

Printre prioritãþile adminis-
traþiei publice locale este ºi
rezolvarea problemelor legate
de canalul din proximitatea cãii
ferate, devenit un pericol de
inundaþie pentru gospodãriile
de pe Strada Nicolae Bãlcescu.

Pictori la Vãlenii de Munte
Vãlenii de Munte i-a atras de-a lungul

timpului ºi pe pictori, aici gãsindu-ºi
vremelnic loc de liniºte ºi inspiraþie,
lãsându-ne imagini cu casele, bisericile,
pieþele, aºezãmintele culturale ale lui 
Nicolae Iorga, 
a vremurilor 
de mult apuse.
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Primãria Vãlenii de Munte 
sãrbãtoreºte fiecare senior 
la împlinirea vârstei de 
90 ºi 100 de ani

Unde NU ai voie sã parchezi

maºina!

Lansare de carte

“Frustrãrile UNEI femei grase”
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Mãsuri pentru siguranþa circulaþiei



Vãlenii de Munte - EVENIMENT 2
Rezultate bune la Evaluarea Naþionalã 
ºi la Bacalaureat ale elevilor instituþiilor 
de învãþãmânt din Vãlenii de Munte

Colegiul Naþional “Nicolae Iorga”
ªi anul acesta, Colegiul Naþional

“Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte ºi-a
respectat blazonul ºi a obþinut rezul-
tate la examenele de final de an care îl
reconfirmã ca fiind una dintre insti-
tuþiile de învãþãmânt preuniversitar
de frunte din învãþãmântul pra-
hovean.

La Examenul de Evaluare Na-
þionalã, toþi cei 30 de elevi ai
Colegiului care au absolvit clasa a
VIII-a au promovat, 26 dintre ei

obþinând medii peste 8.00. Cea mai
mare medie obþinutã a fost de 9,75, o
frumoasã performanþã obþinutã la
nivelul instituþiei.

Rezultate: medii 6-6,99 -1; medii 
7-7,99 - 3; medii 8-8,99 - 15; medii 9-9,99
- 11; Procent promovare 100%

ªi la Examenul de Bacalaureat,
rezultatele au fost foarte bune, pro-
centul de promovare în rândul gene-
raþiei care a absolvit anul acesta
liceul, fiind de 96,62%.

Cea mai mare medie obþinutã la
Bacalaureat în Colegiul Naþional
“Nicolae Iorga” este de 9,95, ne-a
informat Maria Marghioala Andrei,
directorul instituþiei.

Rezultate: medii 6-6,99 -24; medii 
7-7,99 - 34; medii 8-8,99 - 60; medii 9-9,99
- 54; Procent promovare 96,62%

La ambele examene au fost
obþinute mai multe medii de 10.00,
la fiecare dintre discplinele de exa-
men. 

Examenul de Evaluare Naþionalã - clasa 
a VIII-a 2021, la ªcoala Gimnazialã ,,Ing. Gh.
Pãnculescu,, a fost organizat ºi s-a desfãºurat
în conformitate cu Metodologiile ºi proce-
durile în vigoare, precum ºi cu respectarea
normelor de siguranþã impuse de contextul
pandemiei, ne-a informat directorul Floarea
Vulpe.

La începutul anului ºcolar 2020-2021, au
fost înscriºi în clasele a VIII-a 78 de elevi, toþi
absolvind anul ºcolar ºi înscriindu-se la
Evaluarea Naþionalã.

Procentul de promovabilitate la nivelul
ºcolii este de 88,46%, un numãr de 69 de
elevi promovând examenul. Dintre aceºtia, 42
de elevi au obþinut medii peste 7.00, cea mai
mare medie din ºcoalã  fiind 9.90. Au fost
obþinute, de cãtre elevi ai ºcolii, trei note de
10.00, una la limba ºi literatura românã ºi
douã la matematicã.

În continuare, ªcoala Gimnazialã 
“Ing. Gheorghe Pãnculescu” se dovedeºte
aceeaºi instituþie de învãþãmânt valoroasã,
care trimite mulþi elevi bine pregãtiþi cãtre
liceele din oraº ºi nu numai.

ªcoala Gimnazialã 
“Ing. Gheorghe 
Pãnculescu”

La Liceul Tehnologic Agromontan
,,Romeo Constantinescu”, oraºul
Vãlenii de Munte, examenele naþio-
nale s-au desfãºurat cu respectarea
strictã a legislaþiei în vigoare, precum
ºi a mãsurilor igienico-sanitare im-
puse de contextul pandemic.

Anul acesta, generaþia de clasa a
VIII-a a fost prima care a studiat pe
parcursul ciclului de învãþãmânt gim-
nazial (V-VIII) dupã o programã
ºcolarã nouã. De aceea, examenul de
evaluare naþionalã s-a desfãºurat
dupã modele de subiecte noi, sub
forma unor broºuri, cu un mod de
construcþie apropiat de cel al testelor
PISA, care au evaluat competenþele
dobândite de absolvenþi pe parcursul
anilor de gimnaziu. 

Rezultatele pe tranºe de medii
obþinute de elevii Liceului Tehno-
logic Agromontan ,,Romeo Constan-
tinescu” la Evaluarea Naþionalã, sesi-
unea iunie-iulie 2021, sunt urmã-
toarele: medii 5-5,99 - 6; medii 6-6,99 - 6;
medii 7-7,99 - 7; medii 8-8,99 - 4; medii
9-9,99 -1. Procent promovare 82,76%

În perioada 31.05.2021-9.07.2021 
s-au derulat, etapele examenului de
bacalaureat naþional 2021, sesiunea
iunie-iulie, începând cu înscrierea
candidaþilor, echivalarea ºi recunoaº-
terea competenþelor lingvistice ºi di-
gitale, probele scrise diferenþiate în
funcþie de profil ºi specializare ºi
afiºarea rezultatelor. 

Examenul de bacalaureat naþio-
nal, sesiunea iunie-iulie 2021, a fost
organizat ºi desfãºurat cu respectarea
tuturor procedurilor, metodologiilor
ºi a actelor normative în vigoare.

Rezultatele pe tranºe de medii

obþinute de elevii Liceului Tehno-
logic Agromontan ,,Romeo Constan-
tinescu” la examenul de bacalaureat
naþional, sesiunea iunie-iulie 2021,
sunt urmãtoarele:

SERIE CURENTÃ 
Clasele a XII-a ºi a XIII-a seral, pro-

moþie 2021: medii 6-6,99 -13;  medii  7-
7,99 - 23; medii 8-8,99 - 19; medii 9-9,99 - 2;
Procent promovare 63,33%

Absolvenþii de liceu care nu au
susþinut examenul de bacalaureat în
sesiunea iunie-iulie 2021 sau care nu
au promovat, mai au o ºansã în
sesiunea august-septembrie. 

Conform calendarului examenului
naþional de bacalaureat-2021, Ordinul
5453/2020-Anexa 1, probele scrise se
vor desfãºura în zilele de 16, 17, 18
august 2021, echivalarea ºi recu-
noaºterea competenþelor lingvis-
tice ºi digitale se va realiza în
perioada 23-31 august 2021, iar
afiºarea rezultatelor finale se va
realiza pe data de 3 septembrie
2021.

Fiind o unitate de învãþãmânt
liceal tehnologic, în perioada iunie-
iulie s-au desfãºurat ºi examenele de
certificare a calificãrii profesionale a

absolvenþilor din învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic preuniversitar, con-
form graficului aprobat prin OMEC
5459/2020 ºi a legislaþiei în vigoare,
specificã acestor examene.

Rezultatele examenului de certifi-
care a calificãrii profesionale pentru
absolvenþii învãþãmântului profesio-
nal de 3 ani - nivel 3 de calificare
sunt urmãtoarele: Înscriºi - 66,
Admiºi - 66, Promovabilitate - 100%

Rezultatele examenului de certifi-
care a calificãrii  absolvenþilor
învãþãmãntului liceal, filiera tehnolo-
gica – nivel 4 de calificare sunt
urmãtoarele: Prezenþi  - 91, Admiºi -
91, Promovabilitate 100%

Rezultatele examenului de certifi-
care a calificãrii profesionale pentru
absolvenþii învãþãmântului postliceal-
nivel 5 de calificare sunt urmã-
toarele: Prezenþi - 15, Admiºi -15, 
Promovabilitate 100%

Absolvenþii unitãþii noastre de
învãþãmânt, obþin în urma pro-
movãrii examenelor de certificare
a calificãrii profesionale, certifi-
cate de calificare recunoscute pe
piaþa muncii, conform nivelului de
pregatire, 3, 4, sau 5, corespunzãtoare
cadrului naþional al calificãrilor.
Aceste certificate dau dreptul absol-
venþilor sã profeseze în domeniul ºi
meseria pentru care s-au pregãtit pe
parcursul ºcolarizãrii.

Prof. ing. Popescu Emilia Raluca, 
Director Liceul Tehnologic

Agromontan ,,Romeo
Constantinescu”

Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu"
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Dupã un an de întrerupere 
fortuitã cauzatã de pandemia
Covid, care a întrerupt anul trecut
frumoasa tradiþie a organizãrii
evenimentelor culturale ale lunii
august din oraºul Vãlenii de Munte,
în 2021 vor fi organizate din nou
Târgul de Sfântã Mãrie, în perioada
13 -15 august ºi Universitatea
Popularã de Varã “Nicolae Iorga”,
în perioada 15 -20 august. 

Vineri, 13 august, spre bucuria vãle-
narilor iubitori de tradiþii ºi de folclor,
pe bulevardul din centrul oraºului,
între gara ºi piaþa din Vãlenii de Munte,
se va desfãºura parada portului popu-
lar, deschizând mult aºteptatul Târg de
Sfântã Mãrie, la sfârºit de sãptãmânã.
Comercianþii îºi vor desface produsele
la tarabe, iar zilnic vor avea loc specta-
cole pe scena din piaþã.

Deschiderea cursurilor Universitãþii
Populare de Varã “Nicolae Iorga”,
eveniment de anvergurã naþionalã, va
avea loc duminicã 15 august, într-o
atmosferã, suntem siguri, mai fru-
moasã ºi mai emoþionantã ca oricând. 

Cursurile Universitãþii, organizate la
Centrul Cultural “Nicolae Iorga”, vor
conþine ca la fiecare ediþie interesante
simpozioane ºi comunicãri susþinute
de personalitãþi ale României. 

Nu va lipsi nici concursul fondat
de însuºi marele savant - “Cele mai
frumoase gospodãrii din Vãlenii de
Munte”, diplomele laureaþilor urmând
sã se înmâneze, în cadru festiv, vineri
20 august, chiar înaintea ceremoniei de
închidere.

Vãlenii de Munte se întoarce la tradiþia 

Universitãþii Populare de Varã “Nicolae Iorga” 

ºi a Târgului de Sfântã Mãrie

Foto arhivã

Tort, flori, diplomã 
ºi un plic cu bani  

Doamna Anica IORDACHE
nãscutã pe data de 10 iulie 1931 a trãit
clipe de bucurie la împlinirea vârstei
de 90 de ani, în momentul în care i-au

trecut pragul casei reprezentanþii admi-
nistraþiei publice locale care i-au demon-
strat, astfel, cã nu a fost uitatã ºi cã, din
contrã, este apreciatã aºa cum se cuvine. 

Primãria Vãlenii de Munte
sãrbãtoreºte fiecare senior la
împlinirea vârstei de 90 ºi 100 de
ani, rãsplãtind longevitatea, 
experienþa, precum ºi cuplurile
longevive la împlinirea a 40 ºi 
50 de ani de cãsãtorie, acordând
diplome, flori, cadouri.

Oricare comunitate are nevoie de
vârstnici, de seniori, iar respectul
acordat acestora, prin puterea exem-
plului dat de autoritãþi, le aratã tine-
rilor valoarea inestimabilã a înþelep-
ciunii, seriozitãþii ºi bunãtãþii gene-
raþiilor înaintate în vârstã. 

Primãria Vãlenii de Munte 
sãrbãtoreºte fiecare senior la

împlinirea vârstei de 90 ºi 100 de ani

La mulþi ani, 
din partea Primãriei Vãlenii de Munte! 

Foto arhivã

Toate aceste eveni-
mente vor fi organi-
zate, în cele mai
desãvârºite condiþii de
asigurare a protecþiei
împotriva virusului
Covid-19, Primãria
Vãlenii de Munte 
anunþând cã va lua
toate mãsurile care se
impun pentru sigu-
ranþa participanþilor.

Potrivit Legii nr. 273/2020 (apãrutã
în Monitorul Oficial nr. 1133), s-a intro-
dus interdicþia de a parca orice tip de
vehicul pe domeniul public, în afara
spaþiilor marcate în acest sens.

Poliþia Localã poate dispune ridicarea
maºinilor parcate pe domeniul public, în
afara spaþiilor destinate.

NU AI VOIE SÃ PARCHEZI:
În locurile unde sunt montate indi-

catoarele de circulaþie „Oprirea interzisã”
ºi  „Staþionarea  interzisã”

 Pe trecerile pentru pietoni ºi în
dreptul indicatoarelor rutiere “Trecere
pentru  pietoni”

În  intersecþii, precum ºi în zona de
preselecþie unde sunt aplicate marcaje
continue, iar în lipsa acestora, pe o dis-
tanþã mai  micã de  5 m  de  colþul  inter-
secþiei

În locul  în care se împiedicã vizi-
bilitatea unui indicator rutier sau a   unui
semnal luminos (lampã intermitentã,
etc.)

 În  staþiile destinate transportului
local de cãlãtori ºi în staþiile TAXI;

 În dreptul altui autovehicul oprit pe
partea carosabilã, dacã prin aceasta se
stânjeneºte circulaþia a douã vehicule
venind din sensuri opuse, precum ºi în

dreptul marcajului continuu, în cazul în
care conducãtorii  celorlalte vehicule
care circulã în acelaºi sens ar fi obligaþi,
din aceastã  cauzã, sã treacã peste acest
marcaj

 Vehiculele expuse spre  vânzare,
fãrã  autorizare, pe  domeniul  public:
trotuare, parcuri, alei  pietonale, zone
verzi, precum ºi în orice alte zone ale
domeniului  public

 În zonele unde sunt  montate
panouri adiþionale “Atenþie, se blocheazã
roþile”

 În locurile unde este  interzisã
depãºirea

 Oprirea, staþionarea ºi parcarea
autovehiculelor cu destinaþia de taxime-
tre în afara perimetrului staþiilor de taxi
special înfiinþate de Primãria oraºului
Vãlenii de Munte

 Ocuparea abuzivã, neregulamen-
tarã a locurilor de parcare închiriate
riveranilor

 Parcarea vehiculelor/autove-
hiculelor în parcãrile publice cu plata la
orã fãrã achitarea taxei de parcare

 Oprirea, staþionarea, parcarea
vehiculelor/autovehiculelor dacã prin
aceasta se limiteazã sau se blocheazã
accesul în instituþiile publice.

Unde NU ai voie sã parchezi maºina!
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Ing. Mihai CHIROIU

Vãlenii de Munte i-a atras de-a lungul
timpului ºi pe pictori, aici gãsindu-ºi
vremelnic loc de liniºte ºi inspiraþie,
lãsându-ne imagini cu casele, bisericile,
pieþele, aºezãmintele culturale ale lui
Nicolae Iorga, a vremurilor de mult
apuse.

În perioada 1856-1857, pictorul Nicolae
Grigorescu în vârstã de 18 ani, ajutat de
fratele sãu Gheorghe, mai mare cu 3 ani,
picteazã Mãnãstirea Zamfira. Cu ocazia
unei plimbãri la Vãleni, realizeazã o
picturã în ulei, cunoscutã cu denumirea
de “Casa din Vãleni” (foto). 

Pe la 1864, într-o gravurã cu denumirea
Târgul Vãleni, Bercheneau, reda Biserica,
Mãnãstirea ºi clãdirile din jurul ei. 

La invitaþia pictorului Carol Popp de
Szatmary, pictorul maltez Amedea
Preziosi, îl însoþesc pe Prinþul Carol în
anul 1867 pe Valea Teleajenului,
fãcând un popas la Vãlenii de
Munte, gãzduiþi cel mai pro-
babil în casele urmaºilor
logofãtului Nica Filip. 

Cu aceastã ocazie,
realizeazã schiþe cu bi-
serica “Intrarea în
Biserica Maicii
Domnului”, (foto)
ctitoritã de Nica Filip 
ºi familia sa. 

O copie cu imaginea bisericii se aflã în
incinta acestui lãcaº. 

O imagine foarte interesantã redatã pe o
ilustraþie din anii 1899-1900 prezintã o casã
tipic de pe Valea Teleajenului, localizatã
cu aproximaþie pe Dealul Pancealiu ºi cu
dealul de nisip cuarþos din zona Frangheºti
în planul secund.

Odatã cu stabilirea lui Nicolae Iorga în
oraºul nostru ºi înfiinþarea de cãtre acesta

a Aºezãmintelor Culturale, Uni-
versitãþii de Varã, ªcolii de

Misionare Morale ºi Naþio-
nale „Regina Maria”, ºi

altele, tot mai mulþi pic-
tori au venit ºi ne-au

lãsat imagini cu
Vãlenii, aºa cum

l-au vãzut ei. 

Gheorghe Petraºcu (Petrovici), acade-
mician, pictor, fondator al unui curent
grav, cu studii la Bucureºti, Viena ºi Paris,
îl regãsim în douã picturi în ulei: „Peisaj cu
bisericuþa de lemn din Vãlenii de Munte”
(Biserica Sfântul Spiridon-Berevoieºti) ºi în
„Piaþa veche” (aflatã în zona parcului actu-
al). Picturile au fost realizate în perioada
1918-1921.

Nicolae Tonitza, la invitaþia colegului
sãu de la ªcoala Naþionalã de Belle Arte
din Iaºi, a locuit în perioada 1921-1924 în
casa care existã ºi azi, peste drum de bi-
serica dascãlului: Grãdina din Vãleni,
Peisaj din Vãleni, Iarna la Vãleni ºi altele,
dar ºi chipuri de copii (Tuculeana, fiica
lui), nuduri (model fiindu-i soþia). 

Despre pictorul Dumitru Pavlu (Moº
Pavlu), ºtim doar cã a locuit în Vãlenii de
Munte ºi prin anii 50, era deseori vãzut
mergând în Tabaci, la casa Luciei Bogdan,

cumnata lui Iorga. 
Maria Chelsoi, pictoriþã ºi pro-

fesoarã de ceramicã la ªcoala
Artelor Uitate din cadrul Aºezã-

mântului Principesa Elena,
dupã ce Iorga  a intervenit în
anul 1934 sã fie repartizatã la
aceastã ºcoalã. La Academia
de Arte Frumoase din Bu-
cureºti, i-a avut ca profesori pe
Cecilia Crutescu-Storc, I.A.
Steriade, Ipocrit Strambu ºi
pe Gabriel Popescu.

A stat la Vãleni pânã în anul 1940, a
înfiinþat un atelier de ceramicã, a predat
cursuri la Universitatea de varã ºi a pictat
în ulei ºi acuarelã Casa Profesorului
Nicolae Iorga, Casa din Vãleni, Poarta din
Vãleni, Vãlenii de Munte (vãzut spre
dealul Primãriei), La moara Teleajen, Din
Vãlenii de ieri, Colþ de naturã la Vãleni,
Flori de câmp, º.a. Picturile ºi obiectele din
ceramicã realizate de elevii ºcolii erau
expuse în cadrul Universitãþii de Varã. 

Elena Brãtescu, cursantã a Uni-
versitãþii de Varã, a realizat desene cu
Biserica Berceni, ªcoala de Misionare,
Casa Iorga, Casa Dima. Dupã aceste de-
sene, s-au realizat în anul 1928 la editura
„Cuvântul” ilustrate, vândute în folosul
Universitãþii de varã. 

Toma Gh. Tomescu, nãscut în anul
1881 la Tecuci, licenþiat la ªcoala de Belle
Arte în anul 1900, a locuit pe strada
Mihai Eminescu din Vãleni. Ne-a lãsat
desene în creion, acuarele ºi picturi în ulei
cu case, peisaje ºi portrete din Vãleni. A
pictat Capela Sfânta Treime din cimitirul
oraºului, proiectatã de prietenul sãu,
Toma T. Socolescu. 

Pictori la Vãlenii de Munte

Nicolae Grigorescu  - 

“Casa din Vãleni”

E venimentul, mult
aºteptat de toþi

participanþii, a fost un real
succes. Momentele s-au
succedat într-o manierã
unicã, elegantã ºi imprevi-
zibilã. Diversitatea a fostasi-
guratã atât de discursurile
celor doi speakeri, dna
prof. Claudia Lupu ºi dl.
prof. dr. Emil-Valentin
Muºat, care au abordat
cartea din perspective di-
ferite, dar ºi de momen-
tele artistice atent selec-
þionate ºi picurate special
pe parcursul evenimentu-
lui, menite parcã sã ne tre-
zeascã interesul ºi sã ne

introducã în atmosfera
surprinzãtoare a cãrþii.
Debutul evenimentului a
fost unul extrem de emo-
þionant… pe acorduri de
pian, Raluca, o domni-
ºoarã deosebitã, a citit
într-o manierã unicã, spe-
cialã ºi plinã de vibraþie
un fragment din romanul

„Frustrãrile UNEI femei
grase”.

Vã mãrturisesc cã ºi eu
am citit deja cartea. Am
fost impresionatã, cum
sunt sigurã cã veþi fi ºi
dumneavoastrã, de anali-
za profundã a vieþii noas-
tre, pusã în contextul
unor întâmplãri pline de
neprevãzut.  Este un joc al
contrastelor, o minunatã
acþiune care descoperã
oameni ºi caractere, ºi
care ne face pe noi, feme-
ile, sã ne regãsim drumul
în lupta noastrã cu grijile
de zi cu zi.

Romanul nu este scris
pentru o categorie anu-
me, ci pentru toþi, femei ºi
bãrbaþi deopotrivã. El
identificã un drum pe
care autorul ne invitã sã
pãºim, privind înainte cu

speranþã ºi încredere,
prin puterea noastrã de a
ne atinge limitele, indife-
rent de dificultãþile întâm-
pinate.

Ce poate fi mai 
frumos decât un omagiu
muzical adus femeii?

Patricia Anghelache
ne-a încântat cu o super-
bã interpretare la pian 
a melodiei „Nocturne Op.
9.No.2”, de Frédéric Chopin.

Talentatul Nicolae
Popa, o voce minunatã,
elev al Colegiului Naþional
„N. Iorga”, ne-a încântat
cu 3 melodii superbe.

Vã invitãm sã citiþi ro-
manul „Frustrãrile UNEI
Femei Grase” semnat
Sorin Oprea ºi sã aflaþi ce
înseamnã a visa ºi a-þi
îndeplini idealurile.  

Sorin Oprea este scri-
itorul care a surprins prin
aparitia sa lumea cãrþii
din România. Romanele
“Noaptea Sufletelor”,
“Dominic” ºi, acum
„Frustrarile UNEI Femei
Grase”, impresioneazã
prin stilul unic, adaptat
timpurilor pe care le
trãim. Sorin Oprea abor-
deazã realitatea dintr-o
perspectivã nouã, cea în
care, cititorul este pus în
faþa unor adevãruri asupra
cãrora trebuie sã reflecteze
ºi sã ia decizii. 

În curând, vor urma
“Dimineaþa Sufletelor” ºi
“Suflete Albe”, continuarea
de la “Noaptea Sufletelor”,
iar apoi  “Scrisorile Ano-
nimului Din Serile de
Toamnã”, care vor fi publi-
cate de Editura Creator.

Florina ENE

Frustrãrile UNEI
femei grase

Sorin OPREA - cetãþean
de onoare al oraºului
Vãlenii de Munte, cãtre 
prieteni, cunoºtinþe, oameni
dornici de culturã ai
oraºului, la lansarea celui
de-al treilea roman al sãu,
„Frustrãrile UNEI femei
grase”:

„Când am scris “Frustrãrile
UNEI  femei grase”, am sperat
cã lumea va fi altfel fiindcã
femeile, TOATE, reprezintã
esenþa vieþii. Vã invit cu toatã
dragostea, sã ne împãrtãºim
gândurile pe aceastã temã,
vineri seara, 16 iulie, la ora
18:00,  la Centrul Cultural
„Nicolae Iorga”, din Vãlenii de
Munte. Vã urez sã fiþi în pace 
ºi sã vã descoperiþi pe sine”.

Lansare de carte

Vãlenii de Munte 

Sorin Oprea


