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Festivalul Copiilor organizat de Primãrie ºi Centrul Cultural “Nicolae Iorga”

Un cadou
de vacanþã de
varã binevenit,
pentru copiii din
Vãlenii de Munte!
Festivalul Copiilor, desfãºurat în
zilele de 3-4 august, a precedat marile
evenimente culturale ºi folclorice ale
lunii pe care le organizeazã anual
oraºul Vãlenii de Munte, într-o logicã
ºi normalitate a vieþii care ne obligã
sã punem copiii pe primul plan.
În organizarea Primãriei Vãlenii de
Munte ºi a Centrului Cultural “Nicolae
Iorga”, evenimentul a fost þinut în vecinã-

tatea Sãlii de Sport “Nicolae Manolescu”,
într-un spaþiu sigur ºi generos.
Cei mici s-au putut bucura din plin de
jocurile gonflabile amplasate în locaþie,
de concursurile ºi jocurile interactive
organizate de animatori, de atelierul de
picturã pe faþã ºi de multe alte surprize
oferite de organizatori.
Un cadou de vacanþã de varã binevenit, pentru copiii din Vãlenii de
Munte!

Târgul Tradiþional de Sfânta Maria Mare 3 zile de voie bunã ºi tradiþie popularã
Aflat la cea
de-a XXXII-a ediþie,
Târgul Tradiþional de
Sfânta Maria Mare s-a
desfãºurat, timp de trei
zile, în Piaþa Centralã
din Vãlenii de Munte, în
perioada 13 – 15 august.
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Târgul aduce în prim plan
producãtori ºi meºteri populari prahoveni ºi nu numai,
ceea ce contribuie la crearea
spiritului autentic al sãrbãtorilor populare tradiþionale
româneºti. Intratã în tradiþie,
Parada Portului Popular a

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

adunat luni 15 august, sute de
copii îmbrãcaþi în straie populare româneºti, membri ai
ansamblurilor folclorice prahovene, cãrora li s-au alãturat alte sute de participanþi
veniþi sã se bucure la eveniment.
Parada Portului Popular a
fost condusã de Fanfara
Consiliului Judeþean Prahova, ale cãrei ritmuri au
rãsunat în întreg oraºul.
Momentele de mare
bucurie s-au succedat când
în paradã ºi-au fãcut apariþia
reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, judeþene ºi naþionale,
dar ºi membrii delegaþiei din
Republica Moldova, din
Cimiºlia înfrãþitã cu oraºul
nostru, care au participat
bucuroºi la Hora Unirii ºi la
alte dansuri tradiþionale româneºti.

 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

În fiecare zi a festivalului,
ansamblurile folclorice prahovene, formate din copii ºi
tineri, cântãreþi ºi dansatori,
au urcat pe scena din Piaþa
Centralã ºi au încântat asistenþa, iar serile au fost animate
în concerte de excepþie
susþinute de artiºtii consacraþi: Gipsy Casual, Gelu
Voicu, Ro-Mania, Traian
Frîncu, Raluca Diaconu,
Kronos, Laura Olteanu,
Chihlimbar, Luciana Matei,
Surorile Pãdure, Adriana
Deaconu, Maria Olteanu.
Au fost 3 zile de petrecere
ºi voie bunã, în spiritul
tradiþiei populare strãmoºeºti, pe care vãlenarii nu le
vor uita!

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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Universitatea Popularã de Varã “Nicolae Iorga” a fãcut din nou, din oraºul Vãlenii de Munte

Capitala culturii ºi a românismului!
Florin CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte:
“Suntem mândri sã ducem mai departe, an de an,
moºtenirea lãsatã de Nicolae Iorga, Universitatea
Popularã de Varã. Ne-am bucurat, la ediþia de anul acesta,
sã putem avea alãturi de noi, la Vãlenii de Munte,
personalitãþi marcante ale spaþiului românesc, dar ºi un
public, cetãþeni din localitate sau veniþi din alte pãrþi ale
judeþului ºi þãrii ºi din Basarabia, ce au însufleþit
lucrãrile. Le mulþumim tuturor care au simþit ºi trãit
româneºte la aceastã ediþie a Universitãþii Populare
“Nicolae Iorga”, ºi mai ales celor care ne-au fost parteneri
ºi ne-au sprijinit în organizarea evenimentelor.”

În perioada 14-19 august 2022, la Centrul
Cultural ”Nicolae Iorga”din Vãlenii de Munte,
s-a desfãºurat a LXIX - a ediþie a Cursurilor
Universitãþii Populare de Varã “Nicolae Iorga”,
prestigios eveniment organizat anual, a fãcut din
oraºul nostru, pentru o sãptãmânã, capitala culturii
ºi a românismului din þarã ºi dincolo de graniþele ei.
ªi anul acesta a fost o ediþie
reuºitã, remarcabilã prin organizare ºi personalitãþile care au
rãspuns invitaþiei de a onora
evenimentul, dar ºi prin plusul

de entuziasm ºi de trãire intens
româneascã venit dupã ce
ultimele douã ediþii au fost organizate în constrângerile pandemiei.

Printre participanþii obiºnuiþi ai cursurilor, din
aceastã ediþie, s-a aflat, în
mod tradiþional, ºi o numeroasã delegaþie venitã din
Republica Moldova.
La acest tradiþional eveniment au fost invitate sã participe personalitãþi marcante ale
ºtiinþei ºi culturii din diverse
domenii, care au susþinut conferinþe, prelegeri, alocuþiuni,
comunicãri.

Moderatorul cursurilor a
fost din nou prof. Constantin
Stere.
Printre altele, au fost
prezentate prelegerile:
 Nicolae Titulescu – diplomat român, artizan al politicilor
de securitate regionalã în perioada interbelicã, susþinutã de
prof. univ dr. Adrian Nãstase;
 Take Ionescu – legenda
diplomaþiei româneºti – acad.
Georgeta Filitti;
 România în actualul context geopolitic provocat de
invazia rusã în Ucraina – prof.
univ. dr. Dan Dungaciu;
 Nicolae Iorga despre rolul
culturii ºi educaþiei – prof.
univ. dr. Petre Þurlea –
Ploieºti;
 Spaþiul Limbii Române –
acad. Valeriu Matei;
 Academia Românã ºi cultura naþionalã în sec. XX - acad.
Rãzvan Theodorescu;
 Nicolae Iorga ºi armenii –
Varujan Vosganian – preºedintele Uniunii Armenilor din
România;

 Politicile sovietice de
purificare etnicã în Basarabia prof. univ dr. Ion Constantin;
 Educaþia Naþionalã dupã
30 de ani de democraþie - prof.
univ. dr. Ecaterina Andronescu;
Cursurile
Universitãþii
Populare de Varã “Nicolae
Iorga” au cuprins ºi vizite la
monumente de tradiþie ºi
locuri esenþiale din judeþ ale
devenirii neamului românesc, precum ºi concerte,
recitaluri ºi lansãri de carte.

Premii pentru 8 dintre cele mai frumoase ºi îngrijite
gospodãrii din Vãlenii de Munte
Vineri, 19 august, la festivitatea de
închidere a lucrãrilor Universitãþii
Populare de Varã „Nicolae Iorga”
s-a þinut ºi ceremonia de acordare a
Diplomelor pentru cea mai îngrijitã
ºi frumoasã gospodãrie din oraº,
moment mult aºteptat de localnici
mai ales.
Tradiþia a fost lansatã chiar de cãtre
Nicolae Iorga ºi este dusã mai departe ºi
în vremurile noastre.
Vãlenarii, prin educaþie ºi prin cultul
pe care-l au pentru muncã, þin sã-ºi înfrumuseþeze gospodãriile ºi se mândresc cu

ele. Nu o fac neapãrat pentru premii, ci
mai degrabã ca sã fie frumos în comunitatea lor, dar mai ales sã ofere confortul
dorit familiei. Însã dacã primesc ºi
recunoaºterea strãdaniei lor sub formã
de premiu, satisfacþia este desãvârºitã.
O comisie organizatã la nivelul
Consiliului Local ºi al Primãriei a
decis care sunt câºtigãtorii de anul
acesta, care au fost premiaþi pe scena
Centrului Cultural:
 Dan Paul ºi Lavinia Str. Pictor Grigorescu, nr. 27

 Coman Alexandru-Daniel ºi CristinaAlina - Str. Crinilor, nr. 12
 Alexandru Daniela Ionela Str. Zorelelor, nr. 3A
 Matei Iulian-Viorel ºi Elena-Liliana Str. Petru Rareº, nr. 1B
 Chirilã Leonard ºi Aniºoara-Adriana Str. Ecaterina Varga, nr. 15
 Tronaru Dorina-Elena Str. Petru Movilã, nr. 14
 Pîtiu Stelian ºi Gabi Str. ªtefan cel Mare, nr. 53A
 Ogluz Florica Str. Avram Iancu, nr. 39
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Lansãri de carte într-o searã furtunoasã a Universitãþii Populare
Valentin Emil MUªAT
Astãzi, într-un oraº care
ºi-a primenit faþa, cursurile
Universitãþii Populare de Varã
“Nicolae Iorga” au cunoscut ºi ele
o schimbare de accent tematic prin
orientarea cãtre unitatea spiritualã
a tuturor românilor, cu precãdere
din Basarabia ºi Bucovina.
Mi-a fost dat sã particip într-o searã
furtunoasã de început de sãptãmânã
universitarã din ediþia de anul acesta la
o dublã lansare de carte în spaþiul
generos al aºezãmintelor din
Complexul Muzeal Nicolae Iorga.
Un grup numeros, cam cât o clasã de
ºcolari sârguincioºi, venit de dincolo de
Prut, împreunã cu eminenþi intelectuali
vãlenari precum profesorii Nicolae
Stoica ºi poetul Mihai Istudor, alãturi
de doamnele din clubul cultural vãlenean animat de distinsa Claudia
Plãieºeanu, au întâmpinat cu interes ºi
afecþiune
lucrarea
profesoarei
Anastasia Balmuº de la Cimiºlia intitulatã ,,Deportãrile din Basarabia
1940-1989”. Scrisã cu obiectivitatea
istoricului, cartea este rodul unor minuþioase cercetãri arhivistice ºi este o pre-

mierã cu valoare de document ce se
adaugã la îndelungata ºi încã nu pe
deplin cunoscuta istorie a suferinþei
românilor de dincolo de graniþele
actuale, situaþie tragicã justificând aspiraþia unionistã a etnicilor români de
peste Prut.
Cea de-a doua carte lansatã ,,Revolta unui cobai - Miron Radu Paraschivescu, diaristul” - o are ca
autoare pe distinsa doctor în filologie
Petruþa Stan, poetã de indiscutabilã
valoare esteticã ºi cercetãtoare a
istoriei literaturii. Cartea cu un substanþial fond documentar este o
lucrare fundamentalã pentru înþe-

Dublu eveniment publicistic în cadrul
Universitãþii Populare “Nicolae Iorga”

legerea nu numai a personalitãþii
scriitorului de la Vãlenii de Munte, ci
ºi a epocii în care a creat MRP, om de
finã culturã revendicat în egalã
mãsurã atât de stânga idealistã a veacului trecut, cât ºi de Empireul artei
autentice moderne.
În efervescenþa unei seri culturale
reuºite l-am reîntâlnit pe eroul reportajului meu, omul pentru care am scris
aceastã evocare cu parfum poetic de
cronicã nostalgicã.
La cei 67 de ani, mereu debordând
de amintiri culturale mãrturisite oportun ºi succint, jovial ºi dãruit cu harul
animaþiei, un ghid necesar ºi autentic

al actelor de culturã, acest coleg de
liceu al meu, în cãmaºã totdeauna elegantã ºi neapãrat albã, cu aparatul foto
la piept ca un turist asiatic cuminte ºi
interesat sã fixeze clipa în memoria
timpului, a lucrat ani buni ca director
al Centrului Cultural Drajna fiind
deopotrivã ºi un vãlenar exemplar cu
familie reuºitã ºi impozite achitate la
timp.
Nu a existat manifestare de amploare în zonã cãreia sã nu-i fie o gazdã generoasã, dibaci organizator ºi pãstrãtor al tradiþiilor autentice din cultura
tradiþionalã oralã româneascã. Prietenos, a dãruit acest sentiment nobil ºi
a fost rãsplãtit cu prietenie ºi respect.
Acest cursant ºi animator cultural care
promoveazã valorile etice, etnice ºi
spirituale fundamentate de Nicolae
Iorga este bunul meu coleg de Colegiu
Naþional ,,Nicolae Iorga”, Marin
Vãcãrelu. Era ziua lui onomasticã sãrbãtoritã cu ocazia prãznuirii ridicãrii
la ceruri a Maicii Domnului. Ca de
fiecare datã, bucuria sfintei zile a închinat-o sfintei culturi naþionale alãturi de
cei care cred ºi mai sperã în unitatea
românilor de pretutindeni.

Diplomã, tort, flori ºi bani din partea
Primãriei pentru seniorii oraºului
Primãria Vãlenii de Munte continuã
frumoasa iniþiativã de a-i sãrbãtori pe
seniorii urbei.

Miercuri, 17 august, în
cadrul Universitãþii Populare
“Nicolae Iorga”, a avut loc un
dublu eveniment: lansarea
celei de-a 8-a ediþii a revistei
“Cei ce ne-au dat nume” ºi
prezentarea volumului al 2-lea
al “Jurnalului Cavalerului”,
autor Mircea Cosma.
Numãrul 8 al revistei “Cei ce
ne-au dat nume” este dedicat
codului secret netradus pânã azi
din vecinãtatea presupusului
mormânt al lui Vlad Þepeº de la
Napoli. Lucrarea este comunicarea ºtiinþificã reprodusã inte-

gral ºi tradusã în limba românã a
profesorului Universitar Giuseppe
Reale, directorul complexului
muzeal “Santa Maria la Nova” din
Napoli.
”Am scris 86 de dedicaþii.
Am distribuit 250 reviste <<Cei
ce ne-au dat nume -Vlad Þepeº,
Erou European>>.
Cu mici excepþii toate trec
Prutul în România de Est. O zi
frumoasã. Dupã 81 de ani,
Cavalerul trece din nou Prutul
ºi apoi Nistrul. Legenda continuã.” - a comunicat autorul prin
social media, la sfârºitul prezentãrii.

În acest numãr al ziarului îl omagiem pe
domnul PÂRVU IOAN (n. 07.08.1932), la
împlinirea a 90 de ani de viaþã.
Împreunã cu dumnealui, Primãria a sãrbãtorit ºi doamnele care au împlinit 90 de ani
de viaþã: MOCESCU ELENA (n. 18.08.1932)
ºi IORGOIU ANA (24.08.1922).
Sãrbãtoriþii au fost vizitaþi de reprezentanþii Primãriei Vãlenii de Munte, care le-au
oferit flori, diplome ºi alte daruri, în semn de
preþuire din partea comunitãþii locale pentru
exemplul de viaþã pe care îl dau seniorii
noºtri.

Mocescu Elena - 18.08.1932

Pârvu Ioan - 07.08.1932

Iorgoiu Ana - 24.08.1932

