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Copilãria este
perioada cea mai fru-
moasã din viaþa
fiecãruia, reprezentând
vârsta inocenþei ºi a
candorii. Luna iunie
este recunoscutã ca luna
copiilor, o lunã în care
sãrbãtorim copilãria,
copiii de pretutindeni. 

Deºi trãim vremuri
mai vitrege din cauza
pandemiei, deºi vremea
nu a fost atât de pri-
etenoasã, oferindu-ne
ploaie torenþialã de 
1 Iunie, acest fapt nu 
ne-a împiedicat sã cele-
brãm, la Vãlenii de
Munte, Ziua Copilului. 

La mulþi ani tuturor
copiilor!

IUNIE, LUNA COPIILOR, LUNA
COPILÃRIEI, prin minunata sa
semnificaþie ne îndeamnã sã ne
bucurãm de viaþã, sã visãm, sã
sperãm la ce e mai bun ºi 
frumos, sã ne amintim cu drag
de copilãrie ca de ceva mirific
ºi frumos, anii de poveste ai

vieþii noastre ºi sã sãrbãtorim
zâmbetele calde ale copiilor

noºtri, cu inimile deschise spre
fericirea de a-i avea alãturi. 

La mulþi ani, copii! Bucuraþi-vã de copilãrie!

Primar Florin Constantin:

”

“

Centrul de vaccinare 
anti-Covid din oraº
funcþioneazã în fiecare zi

Centrul din oraºul

nostru foloseºte 

vaccinul Pfizer/

BioNTech. Aici, 

populaþia se poate

vaccina cu prima dozã

de vaccin, dar pot face

rapelul inclusiv cei

care au fãcut prima

dozã în altã parte. 

Centrul de 

vaccinare Vãlenii de

Munte funcþioneazã

dupã urmãtorul

PROGRAM: DE LUNI

PÂNÃ DUMINICÃ, 

7 ZILE DIN 7, ÎNTRE

ORELE 8.00-20.00. 

Centrul de vaccinare anti-Covid de la
Vãlenii de Munte funcþioneazã începând de
luna aceasta, în clãdirea Centrului Cultural

“Nicolae Iorga” (str. Berevoieºti, nr.9),
cetãþenii oraºului apelând la serviciile de

vaccinare în numãr destul de mare. 

Lucrãrile edilitare ale lunii

iunie, la Vãlenii de Munte
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Au intrat primii în

Examenul de Evaluare

Naþionalã, elevii de

clasa a VIII-a, care dau

probele de Limba ºi li-

teratura românã, mate-

maticã ºi, acolo unde e

cazul, limba ºi literatu-

ra maternã, programate

în perioada 22-25 iunie,

afiºarea rezultatelor

având loc pe 29 iunie.     

Bacalaureatul este

susþinut în perioada 

28 iunie-1 iulie, iar

afiºarea rezultatelor

este programatã pentru

data de 5 iulie. Anul

acesta, nu s-au mai dat

competenþele, acestea

fiind echivalate sau

recunoscute, sus-

þinându-se doar pro-

bele scrise. 

Primar Florin CONSTANTIN: 

Urez succes tuturor elevilor din oraº 
care susþin examene în aceastã perioadã. 
Le doresc sã aibã aceleaºi rezultate bune cu
care ne-au obiºnuit colegii lor din generaþiile
anterioare, confirmând cã la Vãlenii de
Munte se face un învãþãmânt de calitate

“

”

Succes la examene elevilor
din Vãlenii de Munte!

Elevii din clasele terminale ale 
învãþãmântului gimnazial ºi celui liceal se

aflã, în aceastã perioadã, în febra examenelor.   
Aºadar, susþin examene ºi elevi ai ªcolii
Gimnaziale “Gheorghe Pãnculescu”, ai

Colegiului Naþional “Nicolae Iorga” ºi ai
Liceului Tehnologic “Romeo Constantinescu”.
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Florina ENE, 
Manager Centru Cultural 

”Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte

La 5 iunie 2021, în cadrul eveni-
mentului de celebrare a 150 de ani de
la naºterea marelui om de culturã –
Nicolae Iorga, la Centrul Cultural
„Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte, a
avut loc o sesiune de comunicãri 
elitistã care a adunat un numãr 
semnificativ de reprezentanþi.

Evenimentul a debutat la bustul mare-
lui savant, amplasat în faþa Centrului
Cultural „Nicolae Iorga” Vãlenii de
Munte, cu un cuvânt de bun-venit
adresat tuturor participanþilor, susþinut
de domnul Director al Direcþiei Ju-
deþene pentru Culturã Prahova, dl.
Constantin Stere, urmat de o solemnã
depunere de aranjamente florale la care
au participat unsprezece delegaþii locale
ºi judeþene: Consiliul Local ºi Primãria
oraºului Vãlenii de Munte, Parlamen-
tul României, Consiliul Judeþean
Prahova, Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã Prahova, Muzeul Judeþean de
Istorie ºi Arheologie Prahova, Muzeul
Memorial „Nicolae Iorga” Vãlenii de
Munte, C.A.R. Armonia  - Filiala Vãle-
nii de Munte, Colegiul Naþional „Ni-
colae Iorga” Vãlenii de Munte, Liceul
Tehnologic Agromontan „Romeo 
Constantinescu” Vãlenii de Munte,
ªcoala Gimnazialã Ing. „Gh. Pãncu-
lescu” Vãlenii de Munte, Partidul
Social Democrat Prahova, S.C. Indus-
trial Parc S.A. Vãlenii de Munte. 

La intrarea în sala mare a Centrului
Cultural „Nicolae Iorga”, unde evenimen-
tul a continuat, participanþilor le-au fost
oferite cãrþi semnate Petre Þurlea
„NICOLAE IORGA - O VIAÞÃ PENTRU
NEAMUL ROMÂNESC”.

În deschidere, Imnul Naþional al Ro-
mâniei a emoþionat pânã la lacrimi în in-
terpretarea Biancãi Vlad, elevã la Cole-
giul de Artã „Carmen Sylva”, Ploieºti, vo-
luntarã în cadrul Centrului Cultural
Vãleni. Dupã prezentarea nominalã a ofi-
cialitãþilor prezente la eveniment, dl.
Director Constantin Stere, moderator al
întregului eveniment, a dat cuvântul
domnei viceprimar al oraºului, Liliana
Mareº, care a transmis un cuvânt
emoþionant cãtre participanþi. Nicolae
Iorga continuã sã uimeascã, nu doar prin
formidabila operã de istoric, ci ºi prin
contribuþiile remarcabile din alte varii
domenii, aºa cum ne-a fost prezentat de
conferenþiarii care au onorat invitaþia
noastrã: dl. Petre Þurlea, dna Georgeta
Filitti,  dl. Florin Sicoe, dl Alex
Stoenescu.

CÂND SPUNEM NICOLAE IORGA,
SPUNEM VÃLENII DE MUNTE, numele
marelui savant fiind indestructibil legat
de oraºul nostru. Deºi nãscut la
Botoºani, a ales sã trãiascã, sã mun-
ceascã,  sã creeze, în oraºul Vãlenii de
Munte. Nicolae Iorga a încercat perma-
nent sã-i antreneze pe vãlenari în opera
sa de înfrumuseþare a oraºului ºi pen-
tru a-i impulsiona, la încheierea 
cursurilor Universitãþii de Varã care îi
poartã numele, acorda o diplomã
familiilor care îºi îngrijeau cel mai bine
casele, acþiune pãstratã ºi astãzi de
autoritãþile locale.

Comunicarea d-lui Florin Sicoe l-a
legat pe Nicolae Iorga de vasta sa lite-
raturã, iar intervenþia criticului istoric
Alex Stoenescu, vãlenar, a surprins pu-
blicul ºi a fost foarte apreciatã.

Ineditul acestui eveniment l-a adus în
faþa noastrã dna prof. Georgeta Filitti,
care ni l-a prezentat pe Nicolae Iorga în
calitate de parlamentar, care afirmã: „În
mod particular, rãmâne notabilã partici-
parea sa la viaþa parlamentarã dintre
1907 – 1940. Întreprinderea migãloasã, de
mare rãspundere, îngreunatã adesea
chiar de cine nu te aºteptai, a repu-
blicãrii unor texte reprezentative din
opera sa a început sistematic în 1975.
Oratoriei parlamentare i-a venit rândul în
anul 2011 ºi iniþiativa editãrii ei a pornit
de aici, din Prahova, judeþul de adopþie
sufleteascã a marelui bãrbat. Primele
douã volume reproduc ediþia autorului
din 1939 – 1940 ºi acoperã rãstimpul 1907
– 1923. Acestea au fost masiv adãugite ºi
reeditarea lor s-a impus, cãci publici-
tatea, datoritã împrejurãrilor istorice
vitrege din anii rãzboiului ºi din deceni-
ile de comunism  ce au urmat, a fost
nulã. Aflate în fondul special al câtorva
biblioteci, prin urmare cu acces restricþi-
onat, ele au rãmas, practic, necunoscute
marelui public. Recuperarea lor dã la
ivealã un adevãrat tezaur de informaþie,
de interpretare, de pildã a ceea ce tre-
buie sã fie un trimis al poporului în
Adunarea reprezentativã a þãrii, în speþã
un deputat. Factorul declanºator al înre-
gimentãrii politice a istoricului de 36 de
ani rãmâne marea jacquerie, sângeroasa
rãscoalã þãrãnescã din 1907 care, dupã
opinia Regelui Carol I, a pus capãt la noi
nepãsãtoarei, chiar dacã strãlucitoarei
Belle époque”.

„Discursurile lui Nicolae Iorga din
aceastã perioadã sunt interesante pentru
noi toþi, având în vedere faptul cã printre

temele centrale se afla elaborarea
Constituþiei ºi procesul de integrare a
provinciilor istorice într-un tot unitar ce
formeazã România Mare. Iorga este
extrem de prezent în Parlamentul
României, dovedindu-se un om politic
avizat ºi, foarte important, studiind cu
mare atenþie proiectele de legi în aºa fel
încât sã vindece statul român de o boalã
cronicã – modificarea permanentã a le-
gislaþiei. Paleta intervenþiilor lui în parla-
ment priveºte textul Constituþiei ºi
deopotrivã organizarea bisericii, dotarea
culturii, precum ºi sisteme de impozitare
eficiente.”– G. Filitti.

Poate cã nici un om politic român, în
acele vremuri tulburi, n-a fost atât de
prezent, ceas de ceas, de implicat ºi de
conºtient de menirea lui, aceia de a þine
spiritul alor sãi treaz, a-i face sã creadã în
victoria finalã.

De-a lungul evocãrilor care au fost
susþinute de conferenþiarii care au ono-
rat invitaþia noastrã: dl. Petre Þurlea, dna
Georgeta Filitti, dl. Florin Sicoe, dl Alex
Stoenescu ne-am întâlnit cu acest spirit
tutelar, aceastã prezenþã unicã din istoria
noastrã cãtre care e mereu profitabil sã ne
întoarcem, sã-i citim ºi recitim lucrãrile,
sã-i urmãrim gândurile, în vremuri
liniºtite ori de restriºte, cãci totdeauna
verbul lui Nicolae Iorga a însemnat
îmbãrbãtare, a însemnat forþã, a însem-
nat acea zestre spiritualã permanentã
transmisã urmaºilor sãi.

Adresãm mulþumiri tuturor partici-
panþilor la aniversarea a 150 de ani de
la naºterea celui care ne-a lãsat o
moºtenire culturalã inepuizabilã ºi
nepreþuitã, cel ce a fost, este ºi va fi unic
pentru eternitate - NICOLAE IORGA.

Eveniment la Vãlenii de Munte, 5 iunie 2021: 

150 de ani de la naºterea lui Nicolae Iorga

Motto: 

„ªi în viaþã, în simþire, în scris,
în gând, când te uiþi bine, rãmâne
mai ales ce ai dat altora, ce ai lãsat
de la tine, ce ai jertfit. Prin 
înstrãinarea de tine însuþi capeþi
ºi consecvenþã, ºi stãruinþã, ºi 
caracterul, ºi iubirea oamenlor.” 

Nicolae Iorga
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În fiecare an, Ziua
Eroilor este celebratã
odatã cu sãrbãtoarea
creºtinã a Înãlþãrii
Domnului, la 40 de zile
de la Sfintele Paºti,
evocând memoria celor
cãzuþi de-a lungul
veacurilor pe câmpurile
de luptã, pentru cre-
dinþã, libertate, dreptate
ºi pentru apãrarea þãrii
ºi întregirea neamului.

În acest an, Ziua Eroilor
a fost omagiatã în data de
10 iunie, prilej cu care, eroii
cãzuþi pe câmpurile de
luptã pentru libertatea þãrii,

au fost pomeniþi ºi omagiaþi
de cãtre preoþi, reprezen-
tanþi ai administraþiei
locale, cetãþeni din oraº
care au dorit sã participe la
ceremonia organizatã la
Monumentul Eroilor din
Cimitirul Vãlenii de Munte.

Dupã slujba de pome-
nire, a avut loc depunerea
de coroane la monument,
spre gloria ºi în amintirea
eroilor cãzuþi pentru gloria
neamului ºi neatârnarea
þãrii.

Eroii neamului au fost
pomeniþi ºi omagiaþi 

Administraþia publicã
localã desfãºoarã o serie de
lucrãri edilitare ºi investiþii

în oraºul Vãlenii de Munte.

 Marcajele rutiere se refac
acolo unde se impune acest
lucru pentru siguranþa rutierã ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de cir-
culaþie.

Au fost sistematizate atât
locurile de parcare, cât ºi
zonele intens circulate, de clãdiri
rezidenþiale sau în prejma insti-
tuþiilor de interes public. În
Piaþa Oraºului au fost rea-
lizate toate marcajele.

Campanie de
colectare deºeuri
electrice ºi 
electrocasnice 
la Vãlenii de Munte

ÎN ZILELE DE 5 ªI 6 IULIE,

Asociaþia de Dezvoltare Inter-

comunitarã (ADI) “Parteneriatul

pentru Managementul Deºeurilor

Prahova” ANUNÞÃ desfãºurarea

unei campanii de colectare a deºe-

urilor electrice ºi electrocasnice în

oraºul nostru. În acest scop va fi

organizat un punct de colectare pe

raza localitãþii. 

5 - 6 iulie 2021

Pentru detalii, vã puteþi informa la

numãrul de telefon 0244.700.432. 

 Luna aceasta au fost
încheiate lucrãrile din zona
Cismari, care au cuprins
extinderea sistemului de
canalizare ºi reabilitarea tro-
tuarelor.

 Se lucreazã la baza
sportivã a oraºului. Au
început lucrãrile la Corpul 2 de
vestiare. 

Se aflã în curs de
finalizare clãdirea princi-
palã ºi împrejmuirea. 

 De asemenea, se lucreazã
la reþelele edilitare de uti-
litãþi ale obiectivului. 

 Continuã lucrãrile de con-
strucþie la podul de pe Str. Dr.
Davila, intersecþie Str. Petru
Rareº. Stadiul lucrãrii este înain-
tat, în etapa de montare a
balustradelor. 

Lucrãrile edilitare ale lunii iunie, la Vãlenii de Munte

La Vãlenii de Munte, de Înãlþare
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Psiholog Elena Cristina
TRAINOSCHI

Conflictul este ciocnire
ºi luptã între motive, ten-
dinþe, interese, atitudini opu-
se ºi de forþã relativ egale ºi
greu de conciliat sau irecon-
ciliabile. Conflictul se pro-
duce într-un anumit moment
sau este persistent. Astfel se
naºte o stare de tensiune ºi
frãmântãri care pot cãpãta o
formã dramaticã.  O societate
fãrã conflicte ar fi o societate
perfectã, utopicã. Însã în
viaþa cotidianã, conflictele
sunt omniprezente, bineînþe-
les de magnitudini ºi de
tipuri diferite, unele dintre
ele având ºi rol reglator ºi
aducând beneficii pãrþilor
implicate. Conflictul face
parte din existenta noastrã.

Relaþiile dintre copii ºi
pãrinþi sunt speciale, încu-
nunate cu iubire ºi respect.
La vârsta adolescenþei, însã,
tinerii se distanþeazã de
pãrinþi, comunicã tot mai
puþin cu aceºtia, pun un
accent deosebit pe cercul de
prieteni ºi de multe ori relaþia
pãrinte-adolescent are de
suferit. De aici lucrurile se
schimbã, intervin conflictele
modificând ºi modelând atât
persoanele implicate cât ºi
relaþia dintre acestea.

De multe ori, am auzit
pãrinþi spunând despre copi-
ii lor cã sunt superficiali, ire-
sponsabili, cã stau tot timpul
cu telefonul în mânã, cã nu
se gândesc decât la dis-
tracþii? Nici tinerii nu sunt
mai prejos, au ºi ei nemulþu-
mirile lor, îmi împãrtãºesc de
multe ori faptul cã se simt
neînþeleºi, obligaþi sã execute

indicaþiile pãrinþilor, pe care
le percep ca pe niºte porunci.
În acest dezechilibru dintre
cele douã tabere, de cele mai
multe ori, nimeni nu reuºeºte
sã gãseascã o cale amiabilã,
ajungându-se ºi la adevãrate
rãzboaie.

Adesea, copiii îi acuzã pe
pãrinþi cã au uitat cum era
atunci când erau ei tineri, cã
au uitat cât sufereau din
cauza neînþelegerilor cu
pãrinþii. De cealaltã parte,
pãrinþii îi învinovãþesc pe
copii cã nu vor sã asculte
pãrerile lor, de oameni tre-
cuþi prin viaþã, conºtienþi de
faptul cã “nu tot ce zboarã se
mãnâncã”, „eu ca tine am
fost, însã tu ca mine, nu”.

Cine are dreptate în
acest rãzboi? Nimeni! Ade-
vãrul este undeva la mijloc ºi
fiecare tabãrã are de învãþat
ceva de la cealaltã. Deoarece
societatea este dinamicã, în
permanentã schimbare, fie-
care generaþie este formatã
dupã un set de valori, are
propriile convingeri legate
de viaþã ºi riscã sã fie mai
puþin receptivã la schimbãri.
Din punctul meu de vedere,
mentalitãþile diferite, schim-
barea sistemului de valori ºi
lipsa de comunicare sunt
cauzele principale care duc
la apariþia conflictelor între
copii ºi pãrinþi.

Adolescenþa este perioa-
da criticã pentru cei tineri.
Este perioada în care fiecare
persoanã începe sã-ºi con-
tureze sistemul de valori. O
perioadã zbuciumatã, în care
transformãrile biologice ºi
psihologice stârnesc furtuni
în fiecare. Adolescenþii simt
mai acut nevoia de schim-
bare. Au nevoie de ea. Face
parte din procesul de con-
struire a personalitãþii lor. 

În schimb, adulþii au per-
sonalitatea deja formatã, sunt
mai conservatori. Se adap-
teazã mai greu. Fiecare gene-
raþie vrea sã fie tratatã cu res-
pect. Iar pentru a obþine res-
pectul, fiecare tabãrã duce o
bãtãlie crâncenã. De o parte a
baricadei se situeazã copiii,
care considerã cã trebuie
sã-ºi impunã punctul de
vedere ºi îºi sfideazã pãrinþii.
“Ce dacã am ºuviþe violet? ªi
blugi cu talie joasã ºi top
scurt? Nu înseamnã cã sunt
mai puþin deºteaptã”. De
cealaltã parte a baricadei
sunt mamele care nu suportã
ca în toiul iernii sã vadã
fetele cu mijlocul gol ºi cu
hãinuþe subþiri care doar le
scot în evidenþã formele.
“Sunt inconºtiente, rãcesc,
fetele astea nu înþeleg cã tot
ele au de suferit, au impresia
cã le ºtiu pe toate, nu respec-
tã nimic din ce le spui”. De
aici, grija pãrinteascã, prost
înþeleasã, naºte conflictul. 

Soluþia pentru rezolvarea
eficientã a conflictelor pe
care o recomand de cele mai
multe ori, indiferent de care
parte a baricadei se aflã, în
cazul apariþiei unui conflict:
rãspunsul în faþa provocãrii
sã fie raþional, nu emoþional. 

Pentru a putea ajunge la
acest tip de rãspuns este
important:
sã separãm oamenii de

probleme;
sã ne concentrãm în prin-

cipal pe interesele fiecãruia,
nu pe poziþie;
 sã ne gândim la mai multe

opþiuni înainte de a lua o

decizie;
sã ºtim foarte bine ce

vrem sã spunem ºi sã expri-
mãm clar, sã avem rãbdare
sã explicãm dacã este cazul;

sã încercãm sã nu facem
acuze sau atacuri la per-
soanã;
sã folosim un limbaj “de-

escaladator”, înlocuind per-
soana a doua cu persoana
întâi, sã spunem mai degrabã
“nu mã simt înþeles/ înþe-
leasã”, decât “nu eºti în stare
sã mã înþelegi”;
 sã învãþãm sã fim buni

ascultãtori, sã ne întoarcem
cu tot trupul cãtre celãlalt,
menþinând contactul vizual,
observând-i limbajul trupu-
lui ºi tonul vocii;
 sã folosim un limbaj

incluziv, sã spunem mai
degrabã “ºi”, decât “dar”;
sã folosim propoziþii afir-

mative, chiar când dorim sã
exprimãm o negaþie, iar dacã
trebuie sã folosim cuvântul
“nu”, sã aducem imediat
argumente.

De ce consider 
important sã þinem 
cont de aceste principii?
Adultul-pãrinte este pri-

mul agent care echilibreazã
relaþiile din interiorul fami-
liei, care creeazã, susþine ºi
promoveazã sentimentul de
siguranþã în tot grupul fami-
lial. Important, de asemenea,
este ca pãrinþii nu doar sã
ofere sfaturi, ci sã ºi arate
comportamentele pe care
doresc sã le încurajeze. Nu pu-
tem cere de la adolescenþii în
formare sã vorbeascã cu noi,
sã ne cearã sfatul ºi sã aibã
încredere în noi, dacã nu prac-
ticãm noi înºine toate aceste
aspecte care þin de orice
relaþie, de oricare naturã ar fi
ea, prin puterea exemplului.

Dragilor, trãim într-o lume
a tuturor posibilitãþilor, ori-
unde existã posibilitatea de
a alege, existã ºi potenþialul
pentru declanºarea unui
conflict. 

Dacã avem abilitãþi pen-
tru a gestiona conflictul,
atunci rezultatul poate fi 
o soluþie creativã, relaþii
mai bune, stimã de sine
crescutã. 

Conflictul între pãrinþi ºi adolescenþi.
ÎNVINS sau ÎNVINGÃTOR?

“Secretul ºi farmecul vieþii noastre nu stau în
lipsa conflictelor, ci în hotãrârea ºi priceperea
noastrã de a le rezolva”   (Anton S. Makarenko)

Mihaela VOICEA, Muzeograf - 

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”

Printre oaspeþii de seamã ai casei lorga 
s-au aflat în decursul anilor regina Maria în
1922, regele Ferdinand în 1924, pricipesa
Elena în 1928, regele Carol al II lea în 1930,
1934 ºi 1936. 

Ecaterina Iorga îl însoþea în fiecare an la
Paris pe Nicolae Iorga, care îºi þinea cursul la
Sorbona ºi la ªcoala Românã de la Fontenay
aux Roses. Au cãlãtorit împreunã în 1930 la
românii din America. Pe parcursul perioadei
când soþul ei a avut funcþia de prim ministru
al þãrii, în perioada 1931 - 1932, i-a stat alãturi
cu demnitate ºi l-a sfãtuit cu luciditate. 

Pe 6 decembrie 1938, Nicolae Iorga
nota: „Tristã zi de Sfântul Nicolae, bolnav,
izolat de soþia mea care se gãteºte de o grea
operaþie.” Câtã vreme Catinca a fost internatã
la sanatoriul doctorului Topa din Calea Flo-
reasca ºi apoi la Sinaia, Nicolae Iorga îi tri-
mitea zilnic la spital câte o scrisoare ºi un
trandafir galben iar ea îi rãspundea imediat
cu o scrisoare, obicei care va continua mai
bine de douã luni. Boala de care suferea
Ecaterina s-a agravat din momentul când
soþul sãu a avut acel tragic sfârºit.

Dupã asasinarea lui Iorga s-a ocupat cu
strângerea ºi crearea unei mari arhive
cuprinzând toatã corespondenþa acestuia ºi
toate scrierile sale nepublicate. Totodatã s-a
ocupat cu asigurarea condiþiilor ca aºezã-
mintele culturale întemeiate de Iorga la
Vãlenii de Munte sã poatã continua sã func-
þioneze în bune condiþii ºi dupã moartea
acestuia. La 25 noiembrie 1940, de ziua soþiei
sale, Nicolae Iorga îi dãruieºte un carnet cu
frumoase coperþi de piele, aurite pe margini,
scriind pe prima paginã dedicaþia: „Catincãi,
ca sã însemne în el ºi ceasuri bune“. 

Însemnãrile ei zilnice încep la 1 decem-
brie 1940, douã zile dupã înmormântarea lui.
Ultima pe 22 septembrie 1941, când a fost
învinsã de durerea fizicã. Fiecare din ele este
o scrisoare, adresatã lui Nicolae Iorga, ca ºi
cum nici moartea n-ar fi putut opri mersul lor
înainte, unul lângã altul. 

Ecaterina Iorga moare la 24 noiembrie
1941. Ziarul Universul din 27 noiembrie 1941
îi dedica articolul “Un caracter, Ecaterina
lorga”: „S-a stins din viaþã aceea care a
fost soþia marelui cãrturar Nicolae lorga...
A pornit pe calea veºnicã purtând în
suflet povara unei dureri supraomeneºti.”

„Câþiva vii la masa umbrelor” -  
Nicolae Iorga

ELITE VÃLENARE: 
Ecaterina Iorga (III)


