
GEORGE  STOIAN

ALMANAHUL COMUNEI

MUNTENI BUZĂU



CONCEPȚIA GRAFICĂ ȘI MACHETAREA:  GEORGE STOIAN
TIPARUL:  DMB Creativ S.R.L. Slobozia, jud. Ialomița 

offi ce@printcreativ.ro  •  www.printcreativ.ro

ISBN: 978-606-917-003-8

„... dacă vrei să te a" i singur cu Dumnezeul tău,
atunci du-te pe Bărăgan:

e ținutul pe care Creatorul l-a hărăzit Munteniei,
pentru ca românul să poată visa în voie”

PANAIT ISTRATI - „Ciulinii Bărăganului”



EDITURA STAR TIPP
SLOBOZIA, 2016

GEORGE  STOIAN

O ISTORIE A COMUNEI MUNTENI BUZĂU
RELATATĂ PE SCURT ȘI ACCESIBIL

O CARTE DE INFORMAȚIE
ȘI DIVERTISMENT

O LUCRARE DE INTERES
SCRISĂ ȘI PUBLICATĂ

ÎN ANUL 2016

ALMANAHUL 
COMUNEI

MUNTENI BUZĂU





Ați deschis acum o carte frumoasă la 
înfățișare și vă doriți să % e tot așa de frumoasă  
în toate paginile ei. Ori poate vă doriți să % e, în 
primul rând, interesantă, cu multă informație 
despre Munteni Buzău cel de ieri și cel de azi. 
Noi ne-am străduit să satisfacem toate gusturile, 
toate dorințele și toate așteptările. Nădăjduim că 
am și reușit. Iar dacă reușita noastră este doar 
în parte realizată, vina o purtăm doar noi, % -
indcă absolut toată lumea din această frumoasă 
așezare ne-a ajutat să izbândim. 

Aveți acum în mână,  pentru lectură, pentru 
învățătură și pentru eventuală delectare, prima 
carte în care se a' ă,  pusă cu grijă și cu respect 
pentru adevăr, istoria localității. Deschidem cu 
aceasta un drum către cunoaștere și, poate, că-
tre scrierea unei istorii locale complete. Fiindcă 
trebuie să spunem clar că această carte nu este o 
monogra% e clasică a  comunei Munteni Buzău. 
Veți regăsi aici istoria localității, dar nu într-o 
curgere  normală a timpului și într-o coerență  
% rească a evenimentelor. Cartea noastră este o 
„invenție” ce ne aparține, este o formă origina-
lă de a servi cititorului faptele și evenimentele 
istorice într-un ambalaj ce face lectura mai plă-
cută și mai atractivă, iar cunoașterea mai  diver-

să și mai completă. Veți găsi aici eșantioane de 
istorie, dar și de amuzamente, de informații din 
sfera culturii generale, dar și din sfera culturii 
aplicate la realitățile locului, care s-au așezat în-
tre coperțile acestui ALMANAH.

Așteptăm cu  speranță ca dumneavoastră să 
spuneți că vă place această carte, că o găsiți fo-
lositoare și atractivă. Și ne gândim că atunci veți 
simți poate nevoia să mulțumiți cuiva pentru 
că ea există. Nu va trebui să mulțumiți autoru-
lui ei. Va trebui să mulțumiți celor care se a' ă 
la conducerea comunei, primarul Florin Stan și 
consilierii locali,  care și-au dorit să  adauge la 
realizările lor și această împlinire spirituală. Să 
mulțumiți apoi și celor care se a' ă la Școală și 
la Biserică, ori în tihna unei pensii binemerita-
te, tuturor celor care trăiesc dinamic și adevă-
rat, cu gândul la mai bine și mai frumos pentru 
Munteni Buzău. Autorul este răspunzător doar 
cu emoția de a a' a că s-a situat la înălțimea 
așteptărilor celor ce i-au încredințat realizarea 
volumului de față și a minunaților cetățeni ai 
acestei așezări binecuvântate de un Dumnezeu 
care îi iubește. 

VĂ DORESC LECTURĂ PLĂCUTĂ!                                                                 
GEORGE STOIAN
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Munteni Buzău

VATRA ÎNSORITĂ DIN INIMA
BĂRĂGANULUI

Bărăgan –„ locul unde se poate învăța 
pe viu ce este orizontul”, vatra însorită pe 
care și Munteni Buzău se afl ă și se bucură 
de un pământ roditor, respirând prin oame-
nii săi o lungă istorie. I s-a spus Bărăgan 
și numele acesta a traversat timpul cu tot 
felul de înțelesuri, pe care le-au asimilat 
sau le-au tălmăcit pe limba sau pe înțelesul 
lor chiar și năvălitorii pe aceste meleaguri 
– slavii, cumanii și pecenegii, asimilați de 
daci și de daco-romani, dar și invadatorii 
efemeri – mongolii, tătarii, turcii și bulgarii, 
care au zis că, prin numele lui,  Bărăganul 
sugerează că ar fi  un șes întins, arid, ne-
locuit și neroditor, necultivat și sterp. Nico-
lae Iorga crede că  acest termen  ar fi  de 
origine pecenego-cumană și ar însemna 
câmp întins de ierburi, uscat și nelocuit. Tot 
așa cred și Constantin și Dinu Giurescu în 
a lor „Istoria Românilor”. În alte interpre-

tări, termenul „se desprinde” de pământ și 
trece în zodia fenomenelor de vreme rea, 
aceasta fi indcă în limba turcă ”buragan” 
înseamnă vârtej, furtună de zăpadă, vifor. 
Lingvistul Lazăr Șăineanu, în al său cele-
bru dicționar, îi atribuie o origine arabo-per-
siană, cu înțelesul de loc necultivat și sterp  
(„Dicționar Universal” – 1925). Este intere-
sant și faptul că, în timp, dincolo de sensul 
său geografi c, cuvântul a devenit un nume 
comun pentru o câmpie întinsă și aridă de 
oriunde. 

Se cuvine însă să amendăm o idee. Ace-
ea că Bărăganul a fost dintotdeauna un pă-
mânt sterp, nelocuit, necultivat. Istoria se 
opune acestei idei. Stau mărturie consem-
nările istoricului antic Arrianos privitoare la 
campania fulgerătoare din nordul Dunării  
(anul 335 î.H.) a soldaților lui Alexandru Ma-
cedon în urmărirea regelui tribal Syrmos. 
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Cronica acestei expediții spune că soldații 
mărșăluiau prin Câmpia Română (desigur, 
era vorba de zona Bărăganului) fi ind nevoiți 
să secere holdele de grâu pentru a putea 
merge înainte. Relatarea este importantă și 
pentru faptul că pentru prima dată în istorie 
este menționată existența geților în Câm-
pia Română. Și, revenind, ne întrebăm: 
cum de erau  aici acele holde?  Explicația 
e simplă: numai o populație autohtonă, sta-
bilă și numeroasă putea să stăpânească 
asemenea holde. Unii istorici și lingviști au 
acreditat ideea că lipsa pădurilor pe aceste 
locuri ar fi  indus caracterizarea de pământ 
arid, pustiu. Și-apoi, Bărăganul nu putea fi  
o întindere stearpă și nelocuită, știindu-se 
că încă din neoliticul mijlociu (3500 – 2800 
î.H.) aici au înfl orit așezări de tipul culturii 
Boian, cultură existentă în arealul de la Pis-
cu Crăsani (Balaciu) și excepțional repre-
zentată de puternicul oraș Helis. 

Ar mai fi  necesar de spus și că cea mai 
veche atestare a numelui Bărăgan se poate 
găsi într-un document din anul 1525, redac-
tat în limba slavonă, provenit de la Radu de 
la Afumați, prin care domnitorul dăruia mă-
năstirii Glavacioc  o moșie care se găsea 
pe Bărăgan, numind deci acest loc.

Să închidem excursul nostru în intimita-
tea lingvistică a vetrei pe care comunita-
tea Munteni Buzău trăiește, amintindu-l și 
pe savantul de formație clasică    Bogdan 
Petriceicu-Hașdeu, care numește Bără-
ganul ca fi ind „Sahara Daciei”. Aceasta 
în contextul în care se ocupă de originea 
cuvântului ce semnifi că numele județului 
nostru, Ialomița.  El crede că Ialomița ar 
fi  un cuvânt de origine slavă și, pornind  
de la forma Ialovnița, nume pe care îl 
avusese, printre altele, râul care străba-
te județul  nostru și, traducându-i  rădă-
cina cuvântului, „ialov”, prin sensurile de 
arid, sterp, neroditor, concluzionează  că 
Ialomița înseamnă „Apa care străbate 

ținutul sterp”. În treacăt fi e spus, fără a 
mai intra în amănunte, vom mai adăuga 
că Ialomița, ca denumire a râului, a avut o 
evoluție interesantă. Ilonca, nume pome-
nit la anul 1358, Ialovnița -1387, Ialomița - 
1470. Mai există desigur și o altă evoluție 
a numelui,  marcată de epocile istorice: în 
antichitate -  Naparis (nume de origine da-
cică, consemnat prima dată de „părintele 
istoriei”,Herodot), Ilivakia (grecește), în pe-
rioada  migrațiilor,  Ialovnița (slavonește), 
în epoca medievală și, în sfârșit, Ialomița, 
în epoca modernă. 

În ceea ce privește numele localității 
MUNTENI BUZĂU,  nu credem că mai 
este nevoie să căutăm originea lui în 
istorie sau în tratate de lingvistică. 
Argumentația apariției numelui este 
simplă, desigur fi ind vorba de înteme-
ietori și localnici coborâtori din Munții 
Buzăului. Înțelesul sintetic ar fi  acela de 
oameni care sunt munteni de la Buzău, 
ceea ce este foarte corect și adevărat. 
Dar cine să fi  dat acest nume? Desigur, 
un om, o persoană. Dar cine a fost acest 
om și când a pronunțat el prima dată 
aceste vorbe  rămâne un mister. Impor-
tant este, fără îndoială, că e un nume 
frumos și absolut original.

MUNTENI BUZĂU
ÎN  ACOLADA  

JUDEȚULUI  IALOMIȚA

După încheierea  perioadei când județul 
era condus de un singur ispravnic, de la 
1784 începea perioada în care conduce-
rea a început să se modernizeze, în primul 
rând prin împărțirea atribuțiilor de conduce-
re între mai mulți oameni. De la acel an, 
doi ispravnici se ocupau de bunul mers al  
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județului, unul  fi ind administrator, celălalt 
îndeplinind atribuțiile de judecător. În anul 
1810 s-a înfi ințat al treilea post de isprav-
nic, acesta purtând  numele de „ajutor de 
ispravnic”. 

Dar fi indcă ne afl ăm într-un almanah și 
nu într-un tratat de istorie, desprindem din 
acest istoric al conducerii județului câteva 
secvențe mai picante. La 15 ianuarie 1799, 
ispravnic de Ialomița era biv vel (fost mare 
boier) paharnicul Constantin Băliceanu, 
care în partea fi nală a unui pitac (ordin) 
era astfel admonestat de către domnitor: 
„Deci deschideți ochii și socotește ce faci și 
altă  dată să nu mai urmezi împotrivire ca 
aceasta la ale căpitanilor, că numai te voi 
ridica cu urgie și încă cu toată străjnicia te 
voi pedepsi, spre pildă”. 

Precedent al comportării necorespun-
zătoare a ispravnicilor existase încă de la 
anul 1793, când ispravnicul județului, Ale-
xandru Cocorăscu, era aspru atenționat de 
domnitor pentru  „lenevirea  și neîngrijirea 
trebei, după datoria slujbei”. Reproducem 
o parte și din acest text pentru savoarea 
limbajului: „Credincios Boerule Domniei 
mele Alexandre Cocorăscule, biv vel ser-
dar ispravnice ot. sud Ialomița îți facem în 
scris, că după ce din acest județ iese toată 
zahareaua cea mai multă care hrănește și 
poliția Bucureștilor și din care se trimite și 
la Țarigrad (…) că ai căzut în lenevie și nu 
grijăști de treabă după datoria slujbei, sau 
că ai căzut la vre-o pleocnesie (înțelegere 
necinstită) și te ai ajuns cu brutarii luându-
le rușfet (dar, mituire) şi interes de îi laşi să 
vândă acest fel de pâine mică şi proastă de 
care se jelueşte şi  zabetul (guvernatorul) 
de acolea  și alți călători ce călătoresc; pen-
tru care iată că îți poruncim să-ți deschizi 
ochii, că cusururile ți s-au prea înmulțit (…)
și nu ți se va mai trece cu vederea nici un 
cusur, ci vei cădea în urgie”.

La 1 aprilie 1831 numele de ispravnic, 

conducător al județului, a fost schimbat cu 
acela de otcârmuitor al județului, ori mai 
smplu – ocârmuitor. Haideți însă să vă mai 
distrăm cu un text pe care l-am extras dintr-
un raport adresat de ocârmuitorul județului 
Ialomița către Vornicia din Lăuntru (minister 
de interne) la 18 octombrie1831, care ilus-
trează disprețul, modul în care ocârmuitorii 
priveau către popor și cum concepeau ei să 
facă administrație: 

„Un norod neînvățat, supt creștere 
proastă, fără a cunoaște omenirea, supuși 
și până acum jugului ce purta (…) apoi rău 
nărăviți, fi ind în semeție nerozească fac 
feluri de zurbalâcuri între dânșii, viind pe 
toate zilele jeluiri de bătuți. Asupra căror 
împrejurări și odihna unor asemenea jelui-
tori și încontenire de aceste fapte, ar putea 
lua sfârșit bun când s-ar slobozi voie ocâr-
muirei și subt-ocârmuitorilor ca pre cei răi 
nărăviți să-i poată închide pentru hotârâte 
ceasuri și să îi răsplătească prin cuviincioa-
să după vină bătaie, fără abateri de la vreo 
rea luare, ca cu acest chip să cunoască de 
aproape părintească îngrijire a stăpânirei”.

Cea mai veche împărțire a județului în 
plăși este cunoscută ca fi ind aceea din 1778, 
când județul Ialomița era împărțit în șapte 
plăși: Lichirești (actualul oraș Călărași), 
Stelnica, Orașu (Piua Petri), Slobozia, Dri-
du, Jilava și Grindu, această împărțire dăi-
nuind până în 1831, când noua împărțire 
a județului cuprindea plășile: Borcea, Balta 
(Țăndărei), Ialomița și Câmpul (Urziceni). 
La aceste date, localitatea Munteni Buzău 
nu exista.

În tabloul împărţirilor şi reîmpărţirilor ad-
ministrative ale judeţului Ialomiţa, localita-
tea Munteni Buzău apare pentru prima dată 
în efectul legii din 22 februarie 1896 (pusă în 
aplicare în luna aprilie 1896), când  județul 
era împărțit în plășile Borcea (cu reședința 
la Călărașii Vechi), Balta Ialomița (reședința 
în comuna Slobozia), Câmpu (reședința la 
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Urziceni). Munteni Buzău, afl ată la prima 
menționare (trebuie  precizat că localita-
tea exista încă de la 1882, dar a fost mai 
mult timp nesemnifi cativă ca mărime), fă-
cea parte din plasa  Balta Ialomița, alături 
de alte 47 de comune, având reședința la 
comuna Slobozia.

Prin legea din 1 aprilie 1901, 
circumscripțiile plășilor au fost din nou mo-
difi cate (au apărut 6 plăși), Munteni Buzău 
rămânând tot în plasa Ialomița Balta.

La 23 aprilie 1904, s-a făcut o nouă re-
formă, județul fi ind împărțit în 14 plăși, loca-
litatea Munteni Buzău fi ind de data aceas-
ta arondată la plasa Balaciu, împreună 
cu comunele Căzănești, Copuzu, Fundu 
Crăsani,  Malu, Rași, Sărățeni și, desigur, 
Balaciu. Tot prin această lege din 1904, 
județul a fost împărțit în 36 de cercuri, prin 
care se făcea unirea a două sau mai multe  
comune, cu scopul de a se realiza un fel de 
întrajutorare pentru  a se putea înfăptui pro-
grame locale mai importante. În aceste cer-
curi intrau 79 de comune din județ, Munteni 
Buzău intrând în unire cu Căzănești și Cio-
china. Din acest model de unire erau exclu-
se comunele care aveau un venit anual mai 
mare de 8.000 lei, situație în care se afl au 
18 comune. După un an, în cercuri au intrat 
totuși toate localitățile, la cercul în care se 
afl a Munteni Buzău intrând și Andrășești, 
iar centrul a rămas tot la Căzănești.

După numai un an, în 1905, Munteni Bu-
zău va intra în componența plășii Armășești, 
apoi în plășile Căzănești și Slobozia.. 

 

● La 6 septembrie 1950, Marea Adu-
nare Națională a adoptat Legea unei noi 
împărțiri administrativ-economice a terito-
riului României, cele 58 de județe ale țării 
fi ind înlocuite cu regiunile și raioanele. Tot-
odată, au fost create și sfaturile populare, 
ca organe locale ale puterii de stat.

În noua conjunctură, județul Ialomița a 
devenit regiunea Ialomița, Munteni Buzău 
intrând în componența raionului Slobozia.

În septembrie 1952 a fost modifi cată le-
gea din 1950 și s-a făcut o nouă raionare, 
numărul regiunilor reducându-se de la 28 
la 18. Până în anul 1968, comuna Munteni 
Buzău a făcut parte din raionul Slobozia, re-
giunea București. În anul 1968, împărțirea 
administrativ-teritorială a României a reve-
nit la denumirea istorică de județ. (Reamin-
tim că primul județ din România (județul 
Vâlcii) a fost atestat documentar din vre-
mea lui Mircea cel Bătrân, la 8 ianuarie 
1392).  Au fost create 41 de județe (plus 
municipiul București), între care și Ialomița, 
care avea 54 de comune  (în același terito-
riu administrativ  intra și o parte a actualului 
județ Călărași), comuna Munteni Buzău fi -
ind inclusă în această componență. 

În ianuarie 1981, a fost desprinsă o parte 
din județul Ialomița, înfi ințându-se și județul 
Călărași, fapt ce nu a afectat prezența co-
munei Munteni Buzău în județul Ialomița.

Preliminarii la atestarea 

documentara

Istoricul Ștefan Grigorescu  nu agreea-
ză anul 1882 ca an al întemeierii satului 
Munteni Buzau. El avansează ideea înte-
meierii la anii 1883-1884, „la sud de Mo-
vilele Înșirate, pe moșia Cocora a statului, 
fostă a mănăstirii Căldărușani”. Perfect de 
acord. De altfel, pentru Munteni Buzău nu 
există un document al întemeierii, ci eve-
nimente, fapte asimilate întemeierii, adică 
împroprietărirea  „însurățeilor” sau oricare 
ar fi  ea. Ori, acest act petrecându-se de-a 
lungul unor ani, se înțelege că nu se poate 
avansa o dată fi xă a constituirii comunității. 

Acredităm ideea că 1882 a fost anul pri-
melor împroprietăriri și de aici concluzia că 
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acesta ar fi  și anul întemeierii, ori a „începu-
tului” întemeierii!. Coborâtorii din Munții Bu-
zăului, de la Bozioru și Cătina, de la Odăile 
sau Colți, din Bălănești și Cozieni, din atâ-
tea alte sate mai mărunte din zona aceea 
de nord-vest a Buzăului, s-au afl at probabil 
pe aceste locuri și înainte de 1882. Oame-
nii veneau în sezonul muncilor agricole în 
căutarea pământului care se găsea liber și 
din belșug, ca să-l muncească și să-și ducă  
toamna, pe drumul de  întoarcere al Buză-
ului, recoltele acasă. Atunci nu rămâneau 
aici, deși poate că unii chiar au rămas, apoi 
pământul dăruit i-a chemat și pe ceilalți. Ne 
întrebăm totuși, cum o fi  arătat atunci Mun-
teni Buzău? Unde locuiau acei oameni? Ce 
fel de case își făcuseră ei? Se putea vorbi 
la vremea aceea de o așezare umană? Cu 
îngăduință, se poate spune că era vorba de 
un cătun, care în vremea aceea nici măcar 
nu avea un nume al său. I se spunea Co-
cora Nouă, iar acea Cocora adevărată era 
și ea dependentă de Reviga. Cum se știe, 
abia la 1888 această Cocora Nouă devenea 
Munteni Buzău. Și, mai mult, abia la 1896,  
prin legea administrativă din 22 februarie, 
localitatea cunoaște prima menționare ofi -
cială, fi ind încorporată plășii  Balta Ialomița, 
cu reședința la Slobozia. 

 Și totuși, dacă privim lucrurile prin 
prisma construirii bisericii Sfi nții Arhangheli 
Mihail  și Gavriil  din centrul localității, ajun-
gem să nu mai credem în toate teoriile. Bi-
serica a început să se  înalțe în anul 1884 
și s-a isprăvit după cinci ani. Conform teo-
riilor care se vor a fi  de bun-simț, la 1884 
nu erau prea mulți oameni în Munteni Bu-
zău, deși cu cele 10 pogoane de fi ecare și 
un loc de casă fuseseră împroprietăriți 354 
capi de familie,  iar cei care erau totuși aici  
aveau o slabă putere economică. Ba, a fost 
nevoie să fi e adus din baștina lor, a locuito-
rilor,  materialul lemnos rezultat de la două 
biserici dezmembrate acolo, în Munții Bu-

zăului, să fi e adusă piatra de la Năieni și 
încă altele.  La vremea aceea, un astfel de 
transport nu se făcea ușor și nici repede.  
S-ar putea spune chiar că dacă construcția 
a început la 1884, a fost nevoie să încea-
pă a fi  aduse materialele cu cel puțin un an 
înainte. Și-apoi, viața oamenilor de aici nici 
nu se întemeiase, nu se statornicise deplin, 
de unde și întrebarea: chiar la facerea ra-
pidă, din primul moment  și cu orice efort 
a unei biserici să se fi  gândit ei mai întâi? 
La toate aceste îndoieli răspunsul ar putea 
fi  unul simplu: comunitatea începuse a se 
constitui încă mai devreme de 1882, anul 
de referință istorică al întemeierii fi ind doar 
un reper al începutului  împroprietăririlor. 
Cum știm, e vorba de împroprietăririle făcu-
te în baza „legii însurățeilor”,  care de fapt 
nu era o lege propriu-zisă, ci o prevedere 
din corpul Legii Agrare nr. 181 a lui Al. I. 
Cuza, din 14 august 1864. 

UN DOCUMENT 
EXCEPȚIONAL.
ADEVĂRATUL 

DOCUMENT AL 
ATESTĂRII

Nu știm exact cine a fost ţăranul-om sim-
plu din Munteni Buzău pe numele lui , fi e bi-

necuvântat, Gheorghe N. Negoiţă. Dintr-
un document,  pe care ni l-a pus la dispoziţie 
cu multă bunăvoinţă părintele Gică Ardelea-
nu,  afl ăm despre el doar că a fost unul dintre 
ctitorii bisericii Arhanghelii Mihail și Gavriil, 
fi ind trecut chiar în  fruntea listei, ceea ce 
înseamnă că era și cel mai important dintre 
aceștia.  Credem că s-a născut pe la anul 1860, 
probabil într-un sat din Munţii Buzăului, și că 
la începutul construcţiei bisericii avea în jur 
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de 25 de ani, ori poate mai mult,  și se stabi-
lise aici , așa cum au făcut-o atâţia alţi buzo-
ieni.    În anul 1924, când probabil se apropia 
de vârsta de 70 de ani, el a redactat (și a datat 
cu exactitate de cronicar) un scurt istoric al  
întemeierii satului Munteni Buzău și al con-
struirii bisericii din centrul așezării. Este un 
document excepţional fi indcă  este UNICUL  
care  relatează cu  date precise, trăite de el și 
„de la faţa locului”, cum s-a născut satul Mun-
teni Buzău.  Este un document care inspiră în-
credere prin concizia și precizia  datelor con-

semnate, prin sinceritatea pe care o degajă și 
prin simplitatea lui.

Omul nu avea carte multă (dar cine era 
mare învăţat în vremea aceea?), scria greoi 
și consemna, într-o redactare  ce ar părea a 
fi  naivă, dar nu este așa fi indcă el este doar 
istoric și nu literat.  Am descifrat greu acest 
scris (poate în câteva locuri nu am  tălmăcit 
exact cuvântul), dar avem convingerea că nu 
am modifi cat nici un înţeles. Citiţi și delectaţi-
vă  cu informaţii și cu respirarea unui om pe 
care îl stimăm, acum, dintr-un alt   veac. 
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„Aici lăsăm o știinţă celor din urmă lo-
cuitori trecând din generaţie în generaţie 
arătătoare astfel că în anul 1882 s-au mă-
surat pământul 354 loturi a 11 pogoane fi -
ecare lot pentru 354 locuitori din care 10 
pogoane arătoare și 1 pogon locu de casă 
și care s-au dat precum urmează. Din co-
muna Bozioru judeţul Buzău 216 locuitori. 
Din comuna Odăile judeţul Buzău 40.  Din 
comuna Colţi judeţul Buzău 26. Din comu-
na Cătina judetul Buzău 72. Această mă-
sură s-a făcut de domnul inginer hotarnic 
Costică Orăscu din judeţu Buzău. Preotu 
în acest sat s-a făcut preotu Radu Guzu-
lescu din comuna Găgeana  judetu Buzau 
în anul 1884 trimisu de onor Mitropolitu 
Bucureștiului servind cu multă dragoste 
sfi ntei biserici și poporului până în anul 
1912 când a încetat din viaţă. În anul 1885 
toţi locuitorii au făcut act de bună voie să 
dea pentru fi ecare locuitor împroprietărit 
câte 45 lei pentru a face o sfântă biserică 
care au și datu această sumă prin bani și 
porumb sau orzu. Au ales 18 oameni ca 
epitropi a eczecutat  încasările și transpor-
tu cu producte precum și cu materialele 
necesare și anume Gavrilă Popa, Crăciun 
Popa, Ion Vasile, Ion Dimian, Maria Dimi-
anu, Toader Paraschiv, Andrei Stan, Vasile 
Coșerean (probabil ), Ion Gheorghe, Dudu 
Ion, Ștefan Ilie, Mihai G. Dumitrescu, Stan 
Frăsineanu, Dumitru Vlăsceanu, Ion Dra-
gomir, Dinu Motrosu (probabil) , Grigore 
Popa și Gheorghe N. Negoiţă care am și 
fost numit casier pentru încasări și cheltu-
ieli până la terminare pe care lucrare am 
făcut-o cu multă dragoste văzând că și lo-
cuitorii (cuvânt indescifrabil) cu plăcere la 
toate cele necesare temeliei sfi ntei Biserici 
s-au pusu în anul 1884 de cucernicu proto-
popu Radu Sachelarie din judeţu Călărași, 

Ialomiţa. materialul s-a adusu piatra din 
comuna Năeni judeţu Buzău pentru teme-
lie material lemnărie una biserică veche 
din comuna Cătina judetu Buzău, una bise-
rică veche fostă a schitului de maici Sfân-
tu Gheorghe din comuna Bozioru judeţu 
Buzău, bârnele cele lungi din Brăila, altă 
lemnărie din Călărași judeţu  Ialomiţa, tăl-
pile groase pentru gura turlei din comuna 
Goidești din proprietatea boierilor Anton 
(patru cuvinte indescifrabile) șindrila tot 
din comuna Goidești judeţu Buzău, căprio-
rii și scândurile din comunele Sibiciu, Bâs-
ca Chiojdului judeţu Buzău și comuna Lo-
pătari Slănic judeţul Buzău. Ca arhitect al 
lucrării a fost Radu Dimian cu lucrătorii săi 
Radu Oprea și Stănilă Petre. Zugrăvirea s-a 
făcutu de Domnul Dumitru Nicoleanu pic-
tor din judeţu Buzău. Cheltuielile până la 
terminare au fost de lei 16.860 care au fost 
adunate 11.500 din analoghia de mai sus 
de lei 45,  5.360 adunate cu  (cuvânt indes-
cifrabil) din care sumă s-a datu 4.500 arhi-
tectului, zugravului 5.900 iar restul până la 
suma de 16.800 întrebuinţat la cumpărare 
de material și transpoarte.

Sfi nţirea Bisericii  s-au făcutu de pro-
topopul Ion Rădulescu din Călărași jud. 
Ialomiţa la anu 1889, noiembrie 8.

Lucratu  astăzi 25 martie 1924 de sub-
semnatul Gheorghe N. Negoiţă”.

NOTĂ: Acest excepţional document istoric 
este însoţit de o scrisoare adresată „Onor Pa-
rohii”, semnată de același Gheorghe Negoiţă, 
al cărei text îl publicăm integral mai jos. Cre-
dem că existenţa și conţinutul scrisorii dove-
desc  faptul că semnatarul era conștient  de va-
loarea documentului pe care îl lăsa urmașilor. 
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Onor Parohii

Depun odată cu aceasta și lista ară-

tătoare pentru împroprietărirea locuito-

rilor acestei comuni precum și construi-

EXISTĂ ȘI ACEST DOCUMENT

rea sfi ntei Biserici să fi e  spre amintirea 

credincioșilor creștini ca fi i ai părinților 

care au contribuit la construirea sfi ntei 

Biserici cu începutul lucrării în anu 1886 

și terminarea la 8 noiembrie 1889.
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Legea de împroprietărire din anul 1882 
a favorizat înfi ințarea mai multor sate, prin 
părțile unde s-a putut da pământ țăranilor. 
Astfel a luat fi ință în anul 1882 și cătunul 
Munteni Buzău, din fostul județ Ialomița. 
Așezat la mijlocul drumului dintre Urziceni 
și Slobozia, pe un teren fertil, bun de agri-
cultură intensivă, de calitate superioară, că-
tunul Munteni Buzău ia fi ință prin așezarea 
aici a câtorva zeci de familii, venite din 
Munții Buzăului și anume din satele de 
munte Bozioru, Odăile și alte mai mici cătu-
ne. Este de la sine înțeles că primii locuitori 
ai satului Munteni Buzău au fost dintre acei 
ce nu posedau averi la munte și care s-au 
desprins ușor de locurile lor de naștere, în 
dorința unui trai mai bun. Veniți pe melea-
gurile Bărăganului în 1882, cu o bogată și 

„Scurt istoric asupra construcției bisericii
 din comuna Munteni Buzău și anexelor sale

frumoasă tradiție creștină, cetățenii cătunu-
lui Munteni Buzău n-au întârziat prea mult 
și au pornit după trei ani, de la așezarea lor, 
adică în anul 1885, la construcția bisericii 
lor de astăzi, cu modestele lor posibilități 
și cu ajutorul unor sate vecine. Așa încât 
construcția bisericii se pornește în anul 
1885 și se termină și cu zugrăveala după 
patru ani, adică în anul 1889”.

NOTĂ: Aceasta este prima parte a 
unui text-document elaborat în  anul 
1957 în cadrul Parohiei Munteni-Buzău 
și semnat de preoții Gh. Turliu și George 
Constantinescu. Documentul are două 
pagini dactilografi ate și este de fapt o  
micromonografi e a Bisericii Sfi nții Ar-
hangheli Mihail și Gavril. 

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 20 mai 1940

Noi, Stancu Iordache, primarul comunei 
Munteni Buzău, plasa Căzănești, județul 
Ialomița, împreună cu dl. G. Vulpe, secre-
tarul comunei respective și cei doi martori 
semnați mai jos, constatăm prin prezentul 
proces-verbal că terenul improductiv situat 
în comuna Munteni Buzău în suprafață de 
1,50 ha, înscris în formularul de răspuns 
la chestionarul referitor la bunurile imobili-
are aparținând comunei la nr, curent 2, a 

Un alt document care vorbește 
despre înfi ințarea comunei Munteni Buzău 

și despre dispariția arhivei

fost dobândit de această comună prin îm-
proprietărirea  după legea însurățeilor din 
anul 1882, de la care dată îl stăpânește și îl 
folosește această comună.

Tabela de împroprietărire din acel an de 
când a luat fi ință comuna Munteni Bu-
zău (sublinierea noastră) este distrusă din 
timpul războiului 1916 – 1918.

Drept care am dresat prezentul proces-
verbal semnat de noi  și martorii.

(Semnează primarul, notarul și martorii
Toma Dragomir și Ene Moise).
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MUNTENI BUZĂU – ÎN SINTEZE ISTORICE

Recensamantul 
general al 

populatiunii din 1912

În 1912, Munteni Buzău era co-
mună în plasa Căzănești. La recen-
samântul general din 19 decembrie 
1912 erau în sat: 368 clădiri din 
care 80 nelocuite, 1709 locuitori 
(din care 832 bărbaţi și 877 femei), 
Banca Populară "Munteanca", 2 
mori (una "cu benzină", alta  " cu 
motor") și tot aici se ţineau două 
târguri, unul pe 6 august și altul pe 
8 noiembrie. Avea: primărie, bise-
rică ortodoxă, școală primară, post 
de jandarmi rurali, post telefonic, 
4 cârciumi, gara cea mai apropia-
tă Căzănești și ofi ciul poștal era la 
Ciochina.

ANUL 1897
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Comună rurală, 1 sat: Mun-
teni Buzău. Plasa Căzănești. Lo-
cuitori 1745 – 67 km. Călărași; 
6 km . Căzănești.

Primar, Dudu C. Dumitru 
– Notar, Vulpe Gh. Gheorghe – 
Învățători: DinescuI., Mogoș Șt. 
– Învățătoare: Paculadu Maria, 
Dinescu Vasilica – Preot paroh, 
Panaitescu D.

Băcani: Georgescu Vasile, 
Iordache Gheorghe.

Bănci populare: Munteanca, 
capital 19.000 lei, președinte 
Boerescu D.

Brutari: Florescu Marin, 
Oprea Gheorghe.

Cărciumari:Alexe T. Ștefan, 
Crăciun Ilie, Dragomir Moise, 
Dudu I. Radu, Fulgeanu I. Ni-
colae, Georgescu  Vasile, Ioan  
Gheorghe, Moise V. Ene, Stoian 
P. Tatu, Stoian Ion, Tomescu 
Ion.

Cismari: Constantinescu Gh. 
Florescu Tudorache, Mihăiles-
cu Gh. 

Fierari:Stoica Dache, Stoica 
Mieluș. Manufactură: Buică El-
vira.

Mecanici: Stoenescu Arghir.
Mori cu motor: Petrescu Ion. 

Țuică  (depozit en gros): Iorda-
che Stancu

« Îndreptarul 
statistic

al judeţului 
Ialomiţa »

(mprimeria Naţională,  1950)

Localitate : Munteni Buzău
Plasa : Căzăneşti
Târgul cel mai apropiat: 

Urziceni (28 km); Gara cea 
mai apropiată: Căzăneşti (2 
km); Numărul clădirilor la 25 
ianuarie 1948 – 747;  Numărul 
gospodăriilor la 25 ianuarie 
1948: 844;

Numărul locuitorilor la 25 
ianuarie 1948: 3568, 

din care pe grupe de vâr-
stă:

sub 7 ani: 608; 7-14 ani: 
752;

15-44 ani: 1618; 45-60 ani: 
428;

 Peste 60 ani: 162.
Din cei 2960 locuitori cu 

vârsta de peste 7 ani, neştiu-
tori de carte erau 766, ceea ce 
reprezenta 25,9% din populaţia 
comunei.

La 25 ianuarie 1948 comuna 
avea 855 exploataţii agricole.

Tot la 25 ianuarie 1948, lo-
cuitorii comunei deţineau: 356 
cabaline, 826 bovine, 4394 ovi-
ne şi 360 porcine.

La 25 ianuarie 1948, existau 
în comună: 5 tractoare, 424 plu-
guri, 27 semănători, 108 prăşi-
toare şi 450 căruţe.

În luna iunie 1949, suprafaţa 
totală administrativă a comunei 
era de 2467 ha, din care 2250 ha 
teren agricol (2212 ha teren ara-
bil şi 38 ha vie), 216 ha terenuri 
neproductive şi 1 ha ape.
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O strămutare cu cântec
În luna iulie 1926, Mihai 

I. Mâncu din Bozioru solicita 
printr-o cerere să fi e primit 
în comuna Munteni Buzău 
și să fi e impus „la impozite-
le locale” întrucât „de astăzi 
1 iulie 1926 mi-am strămu-
tat  domiciliul defi nitiv în 
această comună din Bo-
zioru,  județul Buzău, unde 
am cerut  scăderea de la 
percepție”. Acest Mâncu so-
licita să se mute la Munteni 
Buzău cu încă zece persoa-
ne, adică soția lui, Dobra, și 
9 copii. La fel ca el, același 
lucru doreau și Ion Mihalcea, 
Gh. Tudor, Sterie I. Toader 
și încă alți. Ceea ce atrăgea 
atenția era faptul că toți for-
mulau  cereri care semănau 
exact,  adică erau scrise de 
aceeași mână, erau  con-
cepute  la fel și conțineau 
exact aceleași date. În toate 

cererile de strămutare erau 
trecuți mulți copii, câte 7--8, 
în toate se solicitau docu-
mente care să ateste că au 
cerut să fi e impuși cu taxe și 
impozite la Munteni Buzâu. 
Mare parte dintre solicitanți 
erau din satul Gârla, comu-
na Bozioru. Mai erau și din 
Cătina câțiva. Din această 
cumună cerea să vină aici 
Gheorghe Drăgănescu, 
care avea 9 copii și se muta 
fără soție. 

S-a făcut și un centraliza-
tor al cererilor și au rezultat 
60 de solicitanți, absolut toți 
cu acte trase parcă la indigo. 
Pe acest tabel centralizator, 
la 4 iulie 1926  primarul Du-

mitru Dudu punea următoa-
rea rezoluție: „Asupra cereri-
lor din tabloul de față suntem 
de părere să nu se elibereze 
certifi cate de stabilire până 
nu se vor muta cu toți mem-
brii familiei și cu întreaga 
gospodărie. Se vor elibera 
certifi cate numai pentru Du-
mitru N. Șt.Gogu și Grigore 
Geantă fi indcă sunt stabiliți 
în comună de mai mult  de 
6 luni”.

Sigur, comuna era de-
acum constituită, se mai stră-
mutau aici din când în când 
familii din locurile buzoiene 
cunoscute, dar multe veni-
seră aduse de rudele care 
se afl au deja aici și le ajutau. 
Dar în acest caz  pentru pri-
mărie ar fi  fost o problemă 
să primească deodată 60 de 
familii, cu atâția copii, une-
le cu bătrâni, toate acestea 
necesitând locuri de casă 
și case, pământ în câmp, 
școlarizarea copiilor. Pro-
blema a fost supusă atenției 
consilierilor locali (în acest 
consiliu se afl au aleși con-
silieri de drept învățătorul 
Octavian Nițescu și preotul 

Povestea
evitării unui fals
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Teodor Minculescu). Prima-
rul Dumitru Dudu a avut cu 
acest prilej o intervenție ce 
merită a fi  cunoscută. El a 
spus: 

„Domnilor consilieri, con-
stat cu mult regret operele 
domnului agronom regio-
nal al regiunii Căzănești, 
prin care se luptă cu totul a 
ne lua micuța vatră de sat 
pe care am putut reparti-
za această comună în anul 
1920 (în anul respectiv se 
făcuse o revizuire „pe hâr-
tie” a vetrei satului), în unire 
cu dl. M. Popescu, agrono-
mul regional din acel timp, la 
care operă a participat și dl. 
Alexandru Popescu, agentul 
agronom.

 La timp de 4 ani de la re-
partizare și până în prezent, 
această vatră de sat nu a 
fost distribuită fi e din interes 
personal, fi e din incapabili-
tatea celor ce au fost la 
cârma acestei comune. 
Pentru că constat acest 
lucru, am punctul de ve-
dere următor:

La toate comunele 
dimprejur s-au atribuit 
vetrele de sat dar numai 
la noi nu s-a putut face 
până în prezent. Accele-
rând lucrurile prin dom-
nul prefect  F.Buricescu 
ca să se atribuie vatra 
de sat, domnul agronom 
a vestit întreg  munte-
le (referința se face   la 
muntele din Buzău – 
n.n.) pentru a veni să ia 

locuri de casă de la noi. Or 
acest lucru îl găsesc, domni-
lor consilieri, că nu e drepta-
te și că dl. agronom, prin tru-
curile  dumisale cu care i-a 
împins pe acești nenorociți 
de coloniști a face fel de fel 
de acte și a ne duce pe noi în 
eroare să eliberăm acte do-
veditoare că acești coloniști 
s-au stabilit aici.

Am constatat și constat 
că acești coloniști fac nu-
mai forme  dar nicidecum 
intenția lor nu este de a se 
stabili în această comună și 
eu nu prevăd în aceasta de-
cât acapararea unor drepturi 
care nu le aparțin. De ace-
ea vă rog, domnilor consili-
eri aleși cei de drept,  de a 
hotărî pentru fi ecare în parte 
dacă să eliberăm drepturile 
pe care le cer și anume un 
certifi cat că s-au stabilit în 
comună, dar care eu spun 

că nu se poate elibera fi ind-
că nu este adevărat. Și ei 
mai cer impunerea la dări 
către stat , pe care desigur 
că perceptura nu va avea de 
unde să-i ia pentru plata lor 
din cauză că ei nu au interes 
în această comună.

Așa că vă rog, dom-
nilor consilieri, a hotărî 
asupra acestor chestiuni, 
mulțumindu-vă de devota-
mentul și dragostea cu care 
ați răspuns la chemare pen-
tru a lucra la bunul mers al 
administrației comunei de 
care suntem atașați”.

Ei,  v-am spus că e intere-
sant? Era Dumitru Dudu un 
primar destoinic? Credem 
că era. Episodul pe care el 
l-a creat cu această ocazie 
reușește să descifreze multe 
aspecte din istoria și evoluția 
comunei.

BOZIORU
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Proprietățile Primăriei
în anul 1939

În anul 1939, primarul Stancu Iordache, îm-
preună cu notarul Gh. Vulpe, au alcătuit un IN-
VENTAR AL BUNURILOR PROPRIETĂȚI 
COMUNALE PE ANUL 1939. Am găsit do-
cumentul și, pentru început, l-am ignorat. Dar 
curiozitatea ne-a făcut până la urmă să-l par-
curgem și, găsind în el atât de multă istorie, am 
hotărât să-l aducem  în lumina paginilor acestei 
cărți. E foarte interesant  prin aceea că  aproa-
pe fi ecare bun consemnat stârnește comentarii, 
amintiri și explicații. Iată acest inventar, pe care 
îl transcriem așa cum el este scris în document:

1.  Islaz comunal de 505 hectare, compus 
din 3 trupuri (din vale-luncă, unde erau 4 puțuri 
din beton construite în anul 1925 și 1928. Acest 
islaz este dobândit prin împroprietărire după 
legea agrară din 1918 (este vorba de Decretul 
pentru exroprierea pământului, din 16 decem-
brie 1918  - n.n.).

2.  Un teren neproductiv de 1, 50 ha, dobân-
dit după Legea însurățeilor din 1882.

3.  Un teren de 1 ha pentru piața comunei, 
dobândit prin Legea însurățeilor din 1882.

4.  Un teren loc de casă de 1 ha, dobân-
dit prin Legea însurățeilor pe care se afl ă 
construcția localului de primărie și jandarme-
rie (2 camere 4/5, una cameră  3/3 și sală) 273 
mp, terasă, construcție de zid învelită cu tablă 
având ca dependințe una magazie pentru lemne, 
construcție de gard învelită cu tablă, compusă 

din una cameră 3/4 m, construită în anul 1912, 
refăcută în anul 1935. Localul de primărie este 
construit în anul 1934 – 1935 din fondurile buge-
tului comunei. Localul postului de jandarmi este 
construcție de gard învelită cu tablă, compus din 
2 camere 4/4, sală de 2,50/4 m și bucătărie 3/5 
m făcut din donațiile locuitorilor în anul 1920.

5.  Teren loc de casă  pentru construcția la al 
doilea lăcaș de biserică de 0,44 ha,  (lung de 72 
m și lat de 61 m) cumpărat de obștea locuitori-
lor prin căminul cultural în anul 1937 cu act de 
vânzare-cumpărare autentifi cat la Judecătoria 
mixtă Slobozia în luna martie 1937.

6.  Un teren drum ce duce la gara Căzănești, 
donat în anul 1927 de Ioan Butu, Ion Petrescu și 
Ion Tomescu Terenul de 0,25 ha, lung de 200 m, 
lat de 12 m (probabil că în realitate este vorba 
de 1,2 m – n.n.)

7.  Un teren arabil destinat pentru canton zoo 
de 1 ha, dobândit după legea agrară din 1920.

8.  Teren destinat pentru cimitir de animale 
de 0,50 ha, dobândit pe Legea agrară din 1920.

9.  Un teren pentru piață în noua vatră de 
sat în suprafață de 5.481 mp dobândit după Le-
gea din 1920.

10.  Un teren pentru piață în noua vatră de 
sat de 0,5 ha dobândit prin extinderea noii vetre 
de sat din islazul  comunal din 1834.

11.  Un teren de construcție  pentru local 
de primărie în noua vatră de sat în suprafață de 
1.750 mp, formă de trapez cu baza mare de 70 
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m, baza mică de 37m, înălțime de 32 m, dobân-
dit în baza împroprietăririi agrare din 1920, fără 
construcție pe el la acea dată.

12. Un teren loc de construcție pentru cămin 
cultural în noua vatră de sat în suprafață de 1.750 
m, dobândit în 1920, fără construcție pe el.

13.  Un teren loc de construcție loc de casă 
pentru cooperativă în noua vatră de sat de 1.750 
mp, din 1920, fără construcție.

14. Teren proprietatea căminului cultu-
ral de 500 mp donat de Damian Boerescu în 
1935 prin act de donație din 23 octombrie 1935, 
pe care se afl ă un local de cămin neterminat, 
construcție de zid învelită cu țiglă, compusă din 
sală de festivități de 12/8 m, un birou de 4/4 mp 
și antreul tot de 4/4 m. Constrcția a fost începu-
tă în anul 1935 din donațiile locuitorilor.

15.  Un teren loc arabil proprietatea școlii pri-
mare de 8,50 ha dobândit prin legea însurățeilor 
din 1882. 

16.  Teren arabil proprietatea bisericii  de 
8,50 ha, dobândit prin Legea din 1882.

17.  Teren loc construcție proprietatea biseri-
cii  de 1,50 ha, dobândit prin legea din 1882, pe 
care se afl ă o biserică, constrcție din lemn, înve-
lită cu tablă și una clopotniță din lemn învelită 
cu tablă, construită în 1889, refăcută în 1912.

18.  Teren cu cimitir de 1 ha, dobândit din 
anul 1882.

19.  Teren destinat cimitirului uman din 
Satul Nou, care încă nu a luat fi ință, de 1 ha, 

dobândit prin Legea din 1920, care fusese trecut 
în anul 1930 în planul islazului comunal. 

20.  Teren loc de casă proprietatea școlii, 
de 1 ha, dobândit în anul 1882, pe care se 
afl ă construit un local de școală, construcție 
din zid, învelită cu tablă având 4 săli de cla-
să, adică 2 săli de 10,50/ 6,50 m și 2 săli de 
9,50/8,50 m, cancelarie de 2,50/2,50 m, lângă 
care este atașată o magazie de lemne, constru-
ită  în anii 1924 – 1926 cu contribuția locui-
torilor și un împrumut de la Casa școalelor de 
80.000 lei.

21.  Un teren pepinieră proprietatea școlii 
primare de 0,50 ha, după legea din 1882.

22.  Teren loc de casă proprietatea școlii din 
Satul Nou de 1.750 mp, dobândit prin legea din 
1920, pe care este construit un local de școală, 
construcție de gard cu tablă, compus din una 
sală de clasă de 7,5 mp, una cancelarie de 2,50/2 
mp și sală hol  de 2,50/2 mp, construită în anul 
1936 și 1937 din donația locuitorilor și o maga-
zie de lemne.

23.  Teren de construcție pentru biserică 
în Satul Nou care nu a fost încă construită, de 
1.750 mp, dobândit prin legea din 1920.

24.  Teren pentru casă parohială în Satul 
Nou, de 1.750 mp, după legea din 1920, fără 
construcție.

25.  Teren loc de casă pentru post jan-
darmi, în noua vatră de sat, dobândit în 1920, 
fără construcție. 
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 „CUMPĂTAREA”
ȘI

„MUNTEANCA”
Legea Băncilor Populare din anul 1903 și 

Legea privitoare la constituirea și controlul 
societăților cooperative sătești de producție și 
consum, din anul 1905, au creat cadrul juridic 
necesar pentru organizarea și funcționarea  unor 
forme economice progresiste și bene% ce pentru 
oameni. Practic, acestea se constiuiau prin asoci-
ere și vărsarea unor contribuții bănești societare, 
ulterior acordând în forme relaxate împrumuturi 
bănești, ori asigurând aprovizionarea sătenilor 
cu mărfuri de trebuință imediată pentru con-
sum, ori semințe selecționate sau mașini și unel-
te agricole pentru lucrarea pământului De aceea, 
acestea s-au bucurat de mult succes și au dăinuit 
de la începutul secolului până către  anii 1947-48.

La Munteni Buzău acestea au apărut oarecum 
mai târziu. „Cumpătarea”, care a fost o coope-
rativă de consum, aprovizionare și desfacere, 
constituită pe baza contribuției bănești inițiale 
a localnicilor, s-a fondat în 1942 (președinte-
fondator, înv. Ghe. Fulgeanu) și a funcționat, cu 
foarte bune rezultate,  până în 1949, când de fapt 
a fost naționalizată. Banca populară „Muntean-
ca”, de asemenea în% ințată cu capital social de-

GRIGORE STERIAN a fost 
munteanul care, cu urâtele lui 
măști frumoase, cu ingenioase-
le lui alcătuiri ironice de chipuri 
imposibile, cu meșteșugitele lui 
capete de caricaturi umane de o 
urâțenie agreabilă și surprinză-
toare, omul acesta deci  a făcut 
ca și Munteni Buzău să fi e pre-
zent în Muzeul de istorie și etno-
grafi e al județului Ialomița.  Am 
afl at că, pe lângă acest talent, se 
pricepea și să cânte din frunză. 
Se spune că dacă îi dădeai ori-
ce frunză, dar mai cu seamă de 
păr, îți cânta o ciocârlie cum nu 
s-a mai auzit. Nu l-a învățat ni-
meni, nici să facă măști, nici să 
cânte. Și te întrebi: de unde știa 
el să le facă pe toate? Gândiți-
vă la acest om care a fost și nu 
mai căutați prin dicționare ca să 
afl ați ce înseamnă talent, artă, 
dăruire, credință în frumos și un 
sufl et mare cât toată comuna al 
cărei fi u a fost.

venit  ulterior rulant,  subscris de cetățeni, a luat 
% ință în anul 1910, % ind a% liată ulterior la Federa-
la „Borcea” din Călărași (în 1946), după ce fusese  
înscrisă și în lista Casei Centrale a Cooperației, în 
1937, an în care  ajunsese la un capital de 267.500 
lei și avea 252 de membri societari. 
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Cum au dobândit muntenii un islaz comunal

Un document (proces-verbal) din 26 februarie 1921, al comisiei locale 
de expropriere, încheiat de Constantin C. Ionescu, care era judecător la 
Judecătoria Ocolului Ciochina, și Dumitru N. Ionescu, delegatul sătenilor din 
Munteni Buzău, dădea putere juridică înfi ințării islazului comunal Sărățeni, în 
favoarea sătenilor din Munteni Buzău. Detaliile din document sunt interesante 
pentru confi gurarea trecutului istoric al comunei și sunt următoarele: 

„Având în vedere cererea locuitorilor comu-
nei Munteni Buzău, comună vecină cu Sărățeni, 
de a li se da islaz comunal pe moșia Grigore 
Alexandrescu, ce ține de Sărățeni, neavând ni-
cio moșie în comuna lor și care au muncit tot 
timpul în această moșie, fi ind în apropiere de 
comună, care cerere a fost făcută în ziua fi xa-
tă pentru înfi ințarea islazului comunei Munteni 
Buzău, când s-a invitat delegatul sătenilor pen-
tru astăzi să ia parte la comisie pentru a susține 
cererea lor, având în vedere că astăzi s-a pre-
zentat delegatul sătenilor Munteni Buzău, anu-
me Ion I. Dudu, cu care s-a completat comisi-
unea conform legii înfi ințării islazului comunal.

Având în vedere  tabloul capilor de familie și 

vitele ce posedă, cum și tabloul  trimis de con-
silieratul agricol Ialomița, din care rezultă că au 
capi de familie 456 și vite mari 1.541 și aplicând 
calculul la trei vite mari la un hectar fi ind regiu-
ne de șes, li se cuvine 608 ha iszlaz comunal. 

Având în vedere că în această comună se 
găsește teren sufi cient pentru islaz comunal, 
din cel expropriat în 1919, urmează a se admi-
te cererea lor.

Astfel s-a hotărât înfi ințarea unui islaz comu-
nal al comunei Munteni Buzău de 608 hectare 
pe moșia Sărățeanca, proprietatea Grigore Ale-
xandrescu, în luncă, din terenul expropriat în 
1919, spre răsărit hotar cu islazul Căzănești și 
spre apus cu islazul Sărățeni”.

De necrezut și totuși… adevărat!
• Un melc poate să doarmă fără între-

rupere timp de 3 ani, fără să moară de 
foame.

• În orașul american Los Angeles 
există mai puțini oameni decât au-
toturisme.

• Un om obișnuit este cu circa 6 mm 
mai înalt pe timp de noapte.

• Un strănut iese din gură cu peste 965 
km/h.

• O femeie din Arabia Saudită poate obține 
divorțul  dacă soțul ei nu îi oferă cafea.

• Crocodilii înghit pietre ca să capete 
greutate și să se scufunde mai adânc.

• Pe globul pământesc sunt mai multe 
găini decât oameni.
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♥ Un cerșetor sună la ușa unei gospodine. 
„Doamnă, sunt mort de foame, puteţi să-
mi daţi și mie o bucată de tort”?  „Înţeleg 
că ţi-e foame, răspunde gospodina, dar eu 
știam că se cere pâine, nu tort”. „Este ade-

vărat, doamnă! Dar astăzi este ziua mea”.

♥ „Vai, am uitat să iau stafi de pentru co-
zonac. Costele, fugi repede la alimentara și 
cumpără!”. „Draga mea, dar tu nu vezi ce e 
afară? Pe vremea asta nu poţi să scoţi afară 
nici un câine”. „Bine, atunci du-te fără câi-

ne!”.

♥ Mi-am liniștit  soţia: „Draga mea, trebuie 
să știi și tu, corpul uman conţine 70% apă. 
Așa că stai liniștită, nu ești grasă, ești inun-
dată!”.
 

♥ La școală, profesoara: „Copii, să presupu-
nem că aș băga mâinile în buzunarele unui 
om și i-aș lua banii. Ce ar însemna că sunt în 
cazul acesta?”. „Ministru de fi nanţe!”,  răs-
punde imediat Bulă.

1933, anul în care
vatra satului devenise 

neîncăpătoare
În anul 1933, primar al comunei era Damian Bo-

erescu, iar ca secretar se afl a la primărie Ilie I. Dudu. 
Consiliul comunal era alcătuit din următorii săteni: Ion 

T. Drăgan, Constantin G. Gr. Anton, Andrei I. Nica,  Vasile 
R. Dumitru, Dumitru Z. Bratosin, Toader N. Damian, Ion 
C. Ivan, Spirea G. Ghiță, Ion I. Dudu și Drăgan Tănase. 

Am enumerat toate aceste persoane responsabile 
de  viața comunei fi indcă, la 25 martie din  anul amintit 
mai sus, a avut loc o importantă întrunire a acestor 
notabilități. S-a discutat atunci mărirea noii vetre de 
sat, care, creată prin reforma agrară din 1921, avea 
64,50 hectare, urmând ca aceasta să mai primească 
încă 31 ha. Terenul suplimentar urma să fi e preluat din 
islazul comunal, care fusese dobândit în anul 1918 și 
se afl a în partea de nord  a vetrei noi de sat „Până în 
punctul agronomic și porțiunea din nordul terenului de 
sport și tir (aparținând statului)” – după cum se preciza 
în documentele acelei adunări.

Satul avea deci 64,50 ha pe vatra sa locuibilă, 
suprafața fi ind  împărțită în 281 de loturi de casă, in-
sufi ciente însă pentru toți care erau îndreptățiți să pri-
mească, adică încă 180 de locuitori „găsiți  buni”.

La vremea respectivă, islazul comunal avea 544 ha 
și era compus din două corpuri – unul de 451 ha, în 
luncă, și altul de 93 ha, în deal, împrejurul vetrei de 
sat care era deja creată. Toată lumea a fost de acord 
că micșorarea islazului cu acele 31 ha necesare noilor 
gospodării nu reprezenta o pierdere însemnată, astfel 
că s-a aprobat  soluția micșorării islazului la 513 ha, 
pentru a se crea acele 180 de loturi necesare înfi ințării 
de noi gospodării pentru oameni.
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Întrebare: Care este cea mai  bună 
defi niție a globalizării ? 

Răspuns: Moartea prințesei Diana ! 
Întrebare: Cum așa ?  

Răspuns: O prințesă engleză  
cu un amant egiptean are un accident  
într-un tunel francez... într-o mașină 
germană, cu motor olandez, condusă 

de un belgian, îmbătat cu whisky scoțian, 
urmărită fi ind de paparazzi 

italieni, pe motociclete japoneze.

GLOBALIZAREA

SE SPUNE CĂ 
BANII VORBESC. 
ESTE ADEVĂRAT, 

DAR AI MEI AU ÎNVĂŢAT 
SĂ SPUNĂ NUMAI 

LA REVEDERE

A-nceput de ieri să cadă / Câte-un cetățean pe stradă / 
Ar mânca, n-are făină... / Ar citi, n-are lumină... / Ar pleca, 

n-are mașină... / Ghici ghicitoarea mea: / În ce „iepocă” era?

De necrezut și totuși… adevărat!
• Un bărbat obișnuit mânâncă 50.000 kg de 

alimente de-a lungul vieții pentru a-și menține 
o greutate de 80 kg.

• Indira Ghandi a fost prim-ministru al Indiei, 
a fost fi ica unui prim-ministru și mama unui 
prim-ministru.

• În Parlamentul britanic sunt 680 de membri, 
dar numai 400 de locuri. Cine întârzie  trebuie 

să stea în picioare...
• Cea mai întrebuințată legumă din lume este 

ceapa.
• Cea mai lungă întrerupere a unui program de 

televiziune a avut loc în Anglia, când BBC a 
întrerupt difuzarea unui fi lm de animație cu 
Michey Mouse pentru a anunța începutul celui 
de-al doilea Război Mondial. După 6 ani, la 
sfârșitul războiului, fi lmul a fost reluat exact de 
unde fusese întrerupt.

• Măcăitul unei rațe este singurul sunet care nu 
produce ecou și nimeni nu știe de ce. 

• Și totuși, o plăcintă se poate tăia în 8 bucăți 
numai din 3 mișcări. Când reușiți să faceți asta 
chemați-mă și pe mine la masă.

• Nimic nu poate fi  mai rapid decât viteza 
lumini: 300.000 km/sec. Într-o secundă, o rază 
de lumină poate înconjura pământul de 7 ori 
pe la ecuator. De la Pământ la Soare distanța 
este de 150.000.000 km, deci o rază de lumină 
străbate această distanță în 8 minute. Imaginați-
vă  totuși că dacă ai călători de la un cap la altul 
al galaxiei noastre (Calea Lactee) cu viteza 
luminii, ar fi  nevoie de 100.000 de ani! 
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AJUTOARE
În luna mai din anul 1970, peste 

țară s-au abătut inundații devastatoa-
re. Județul  nostru a fost ferit de acest 
necaz, dar ialomițenii nu au privit cu 
indiferență amărăciunea altor români 
și au hotărât să le acorde ajutoare 
sinistraților. Muntenii noștri nu s-au 
lăsat  rugați să contribuie și ei cu ceva, 
astfel că, după ce s-au sfătuit într-o 
adunare populară, au dăruit următoa-
rele: 10 tone de grâu și 3 tone de furaje, 
10.000 de cărămizi și 15.000 de lei.

„În ziua de 8 noiembrie 1940, în bâlciul din co-
muna Munteni Buzău, legionarul Brutaru Vasile din 
Călărași, împreună cu alți legionari din Munteni Bu-
zău, au confi scat mărfurile comercianților evrei din 
acel bâlci, luând de la ei până și ceasurile de buzu-
nar. Toate acele mărfuri le-au încărcat în căruțe pen-
tru a le duce la sediul legionar din Urziceni, reținând 
pe evrei spre a transporta mărfurile confi scate. 

Intervenind șeful de post din Munteni Buzău și 
cu autoritățile locale, au eliberat mărfurile și pe pro-
prietarii evrei, rămânând numai o parte de ceasuri 
asupra lor. Atrăgându-le atenția asupra proceduri-
lor ilegale, ei au răspuns că „așa am ordin și așa 
fac”. Evreii au fost bătuți de aceștia în public cu 
cravașele și puși în rând după căruțele încărcate”.

Întâmplări ciudate din trecut

(NOTĂ INFORMATIVĂ 
A LEGIUNII DE JANDARMI IALOMIȚA)

O glumă sub formă de banc adevărat

TOT CE-I TREBUIE RĂULUI 
CA SĂ REUŞEASCĂ 

ESTE CA OAMENII BUNI 
SĂ NU FACĂ NIMIC

Se spune că, atunci când a 
făcut lumea,  Dumnezeu  a ho-
tărât să dea câte două virtuţi  fi -
ecărui popor. Astfel că  elveţie-
nii sunt ordonaţi şi respectuoşi,  
nemţii - disciplinaţi şi raţionali,  
englezii sunt perseverenţi şi stu-
dioşi, japonezii - muncitori şi răb-
dători,  ungurii  sunt hotărâţi şi 
buni meseriaşi,   francezii - culţi 
şi rafi naţi, iar  spaniolii - veseli şi 
ospitalieri. 

Când a venit vorba de români, 
Dumnezeu i-a dictat îngerului 
care scria că aceștia  să fi e inteli-
genţi, cinstiţi şi buni politicieni. 
Dar când  a publicat legea în Mo-
nitorul Ofi cial al Cerului, îngerul a 
observat că românilor li s-au dat 
trei calități și nu câte două ca la 
ceilalți și l-a sesizat pe Dumnezeu 
întrebându-l ce e de făcut.   

- Aşa e, a spus Dumnezeu. 
Dar pentru că virtuțile date nu se 

mai pot lua înapoi, revenim cu o  
Ordonanţă de Urgenţă  în care 
să precizăm că ei nu vor avea 
voie să folosesca mai mult de 
două calități în același timp.  

 Astfel se explică  de ce ro-
mânii care sunt inteligenţi şi 
cinstiţi nu fac politică,  cei cin-
stiţi şi care fac politică nu sunt 
inteligenţi,   iar cei care fac po-
litică şi sunt inteligenţi nu sunt 
cinstiţi".
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Pretorul plăsii Căzăneşti
către,

Prefectul judeţului Ialomiţa

COMERCIANTUL DON JUAN

Conform cu raportul nr. 3/1939 al postului de 
jandarmi Munteni Buzău, avem onoare a raporta 
că comerciantul Ștefan Gh. Iordache din comuna 
Munteni Buzău, atrăgând în cursă cu forța și cu 
promisiuni de căsătorie pe fata Elena Gonciu 
Tănase, din comuna Orezu, în vârstă de 19 ani, 3 
luni și 16 zile, în ziua de 16 iulie 1939 a defl orat-o. 

Menționăm că numitul era căsătorit, fi ind părăsit 
de soție cu o zi înainte, adică în ziua de 15 iulie.

Numitul este înaintat parchetului cu actele dresate 
de șeful postului de jandarmi Munteni Buzău.

TRAGEDIE LA 20 DE ANI

Urmare raportului postului de jandarmi Munteni 
Buzău cu nr. 4/1939, avem onoare a raporta că 
în urma unor certuri familiare femeia Elena I.D. 
Măcelaru, în vârstă de 20 de ani, din comuna 
Munteni Buzău, s-a aruncat în râul Ialomița în ziua 
de 19 iulie 1939, înecându-se. 

Din cercetări reiese că numita amenința mai 
dinainte cu sinuciderea pe soțul său și familia sa, 
aceasta pentru motivul că îi era urât  de el,  deși 
erau căsătoriți numai de 6 luni.

Cu două zile înainte de sinucidere numita a 
părăsit domiciliul soțului luând toate lucrurile ce le 
avea și ducându-se la părinții săi, după care s-a 
sinucis.

Ciudăţenie
Încercaţi acest exerciţiu şi veţi 

constata că vi se întâmplă ceva ciudat.

  1. În timp ce stați la birou,  ridicați 
piciorul drept de pe podea și faceți cu el  
cercuri în sensul rotirii acelor de ceasornic.
  2. Acum, în timp ce faceți asta, desenați 
cifra"6" în aer cu mâna dreaptă. Piciorul își 
va schimba sensul de rotație!   Și nu aveți ce-i 
face!

Sunt sigur că veți mai încerca exercițiul, 
dar vă asigur că nu veți reuși să  corectați 
această ciudățenie.  

M O M E N T E   D E   R E L A X A R E
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Drumul de 37 de ani al Gospodăriei 
Agricole Colective „23 August” din 
Munteni Buzău a început la 29 sep-
tembrie 1952 cu 42 de familii înscrise 
(3 cu gospodărie MICĂ și 8 cu gos-
podărie MIJLOCIE). Abia în anul 1956 
s-au mai adăugat 17 cereri de înscrie-
re. Membri apţi de muncă erau 170 (79 
bărbaţi și 91 de femei). Aceștia au rea-
lizat în anul 1956 numai 89 zile/muncă. 
Era constituită o singură brigadă, în 
care se afl au 5 echipe, toate de câmp 
◙ Averea GAC-ului era compusă din 10 
boi de muncă, 18 cai, 11 porci, 274 de 
oi, un grajd pentru animale de mun-
că, un saivan pentru oi, trei magazii 
pentru cereale și un pătul.  Au fost 
cultivate 149 de hectare cu cereale, 
grâul având atunci un randament de 
730 kg./ha, iar porumbul 1.985 kg/ha. 

◙ Totalul veniturilor bănești ale GAC-
ului în anul 1956 a fost de 203.131 lei, 
din care ţăranilor colectiviști le-au 
revenit 31.505 lei,  pentru 17.503 zile 
muncă prestate.  La sfârșitul anului 
1956, GAC -ul avea 13 pluguri, 8 grape 
cu tracţiune animală, 4 semănători, 5 
prășitoare cu tracţiune animală, una 
greblă, un atelier de fi erărie, 14 căruţe 
și 3 autocamioane de producţie sovie-
tică. Terenul arabil din câmp ajunsese 
la 214 ha, 5 ha de grădină de legume, 3 
ha de vie hibridă ◙ Personalul de con-
ducere și execuţie se compunea din: 1 
președinte (care avea 4 clase prima-
re), 1 contabil/socotitor care absolvise 
5 clase primare, 1 casier, 1 magazio-
ner, o femeie de serviciu și un paznic. 
Președinte era Bârlădeanu Nicolae, 
iar contabil/socotitor era Moise Pavel. 
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■ În ziua 16 din martie 1938, o mare durere a cu-
prins întreaga sufl are din Munteni Buzău la afl a-
rea veștii că un copil de numai 3 ani – Toader Marin 
Șt. Grigore, a decedat în chinuri cumplite, în urma 
arsurilor suferite. El fusese lăsat singur acasă și, 
apropiindu-se inconștient de o sobă aprinsă, i-au 
luat foc hăinuțele. A murit a doua zi, pe 17 martie.

■ S-a întâmplat tot în 1938, pe 8 iunie. Se săr-
bătorea atunci cu mult fast în tot județul ziua în 
care se aniversa „urcarea pe tron a Regelui Carol al 
II-lea” (cum știm, evenimentul acesta se produse-
se în anul 1930). Manifestările (artistice, sportive, 
militare etc.) erau de mare amploare, doar că la 
Munteni Buzău  anemicul spectacol era lăsat doar 
în grija  copiilor din „Stolul străjeresc”. În procesul-
verbal care consemnează evenimentul se scrie: „La 
ora 16,15 a început ploaia și nu s-a mai putut exe-
cuta programul”. Se adeverea zicala că de acolo de 
unde nu e, nici Dumnezeu nu cere.

■ La 18 martie 1961, a avut loc ședinţa de con-
stituire a Sfatului popular comunal,  ca rezultat al 
alegerilor  care avuseseră loc  la 5 martie, când  can-
didaţii Frontului Democraţiei Sociale obţinuseră 
la nivel naţional un scor ameţitor: 99,77 la sută din 
voturile exprimate.

Atunci a devenit primar Gheorghe Ghiţă, viitorul 
președinte al CAP. Director al școlii era  Angela Stan.
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La 27 aprilie 1974, apărea în ziarul „Tri-
buna Ialomiței” un material de presă cu titlul 
pe care l-am reprodus mai sus. La vremea 
aceea inițiativa de constituire a unei Societăți 
Culturale era unicat în județul nostru, era 
foarte rară chiar și în țară, societăți de ti-
pul acesta nefi ind atunci obișnuite.  Ideea 
acestui proiect era pur și simplu locală, ea 
nu pornise de la „centru”. Conform statutului 
pe care îl adoptase, Societatea Culturală își 
propunea să inițieze și să realizeze acțiuni 
cultural-științifi ce și de inspirație socială de o 
amploare care depășea nivelul  activităților 
de rutină  ale căminului cultural. Programul 
acesteia prevedea întocmirea unei mono-
grafi i a comunei  și susținerea unei publicații 
locale, înfi ințarea unei universități popula-
re, a unui teatru popular și a unui muzeu 
al comunei, patronarea unor întâlniri  ale 
localnicilor cu mari personalități artistice și 
științifi ce naționale etc.

Animatorul acestei Societăți era chiar 
directorul de cămin cultural de atunci, Du-
mitru Matei, care însă devenind ulterior 
președinte al Consiliului popular comunal, 
adică primar, treburile Societății au trecut în 
planul secund, adică au cam fost abando-
nate. Mai ales că președintele Matei multă 
vreme  nu a mai fost preocupat nici măcar 
să găsească alt director de cămin cultural.

■ Construirea actualului cămin 
cultural a fost iniţiată și hotă-
râtă în adunarea populară a 
cetăţenilor comunei din data de 
6 noiembrie 1960. La începutul 
anului 1962, tot într-0 adunare 
populară, se raporta  constru-
irea din fonduri proprii a unei 
școli cu  patru clase și a alteia 
cu două clase, dar se formula 
și nevoia de a se mai adăuga un 
spaţiu școlar de încă trei clase, 
precum și intensifi carea lucră-
rilor pentru fi nalizarea  clădirii 
căminului cultural. 
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♦ Faceți rost de pământ 

cât este, că nu se 

mai fabrică!

♦ Pământul este ceea ce 

călcăm în picioare 

și totuși ne hrănește.
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din București este considerat drept cea mai mare clădire 
administrativă civilă din lume, cea mai mare clădire 
a unui Parlament,  precum și cea mai grea clădire 
administrativă din lume. Suprafaţa palatului este de 270 
de metri pe 240 m, iar înălțimea – de 86 de metri. Partea 
subterană a clădirii coboară până la o adâncime de 92 
metri. Palatul are 1100 de camere şi 12 etaje.

Palatul Parlamentului

VERIFICĂ DACĂ 
EȘTI NORMAL

1. Ai facebook.
2. Ai telefon mobil.
4. Iti pierzi timpul citind 
asta.
5. Sigur n-ai remarcat că 
nu există punctul 3.
7. Tocmai ai verifi cat dacă 
există punctul 3.
8. Unde e numarul 6, 
neatentule? 

9. Zâmbești acum 
pentru că  vezi că ești 
cam dus cu sorcova…
10. Unde-i numarul 1?
11. M-ai crezut și ai 
verifi cat… Vezi că 
ești…
12. Stai linistit(a), ești 
o persoană normală 
dacă ai citit tot..

MESERIA DE UCIGAŞ
Omul acesta câștiga circa 420 de milioane de dolari pe 

săptămână. Producea atât de mulți bani, încât cheltuia 2.500 de 
dolari lunar doar pe elasticele cu care își lega teancurile de bani. 
A fost declarat responsabil pentru peste 5.500 de crime, motiv 
pentru care a fost socotit cel mai mare criminal din lume. Nimeni 
nu știa exact câți bani avea. Probabil că și el le pierduse numărul. 
Oricum, averea lui era estimată la circa 100 de miliarde de dolari. 
A început prin a fi  un escroc mărunt: fura pietre funerare, le șlefuia 
și le vindea, vindea pe stradă țigări de contrabandă și bilete de 
loterie false.

I se spunea „Regele drogurilor”, era șeful absolut  al Cartelului 
Medellin. Era columbian și a murit în 1993, într-un schimb de focuri 
cu poliția. Avea atunci 44 de ani. Numele lui a fost Pablo Escobar.
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Ș T E F A N 
D A M I A N 

LUPTĂTORUL 
ÎNFRÂNT 

DE DESTIN

În seara aceea fusese la Slo-
bozia. La un priveghi. Și când 
era deja foarte târziu în noapte, 
el a zis: „Plecăm la București!”. 
Ceilalți au vrut să-l oprească, 
să-l întoarcă din drum.  Chiar 
și șoferul mașinii ezita. Ar fi  
vrut și el să nu mai plece către 
București. Dar Ștefan nu a putut 
fi  înduplecat. „Mergem!”. Avea 
în el o hotărâre ce  nu putea fi  
contrazisă. Părea că ascultă de 
comanda unui gând ciudat. Au 
urcat în mașină și au plecat că-
tre București, despicând întune-
ricul cu luminile unor faruri care 
nu puteau ghici viitorul…

Fiu al meleagurilor pe care 
bunicii săi le numiseră Munteni 
Buzău, Ștefan  a fost primul din-
tre cei șase frați ai unei familii 
pe care niciodată bogăția nu 
a făcut-o să se afl e deasupra 
celorlalți. I-a plăcut cartea și a 
urmat cursurile școlare într-o 
fi rească ordine pe care copiii și 
tinerii cuminți o respectă. Era 
să ajungă învățător, dar și-a în-
tors fața către alt liceu și, apoi,  
ipostaza de student al Facultății 
de fi lozofi e-istorie a Universității 
București a intrat in fi rescul unei 
biografi i onorabile.  Avea preo-
cupări literare și, împreună cu 
profesorul Mircea  Martin, și-a 
scris numele pe lista fondatori-
lor importantului cenaclu literar 

UNIVERSITAS, al cărui secre-
tar a fost de la înfi ințare (1983) 
până în 1986. Scria poezie și 
nu scria deloc rău. A publicat în 
reviste studențești și literare, a 
obținut și numeroase premii, iar 
în 1994 a debutat chiar în volum 
cu „Lumea pe care noi o bă-
nuim”     

Ștefan nu a agreat cariera 
didactică și a pornit să cuce-
rească redutele altor demnități. 
Imediat după revoluție, când se 
afl a la Slobozia, a intrat într-o 
valoroasă echipă de conducere 
a culturii ialomițene și în colegiul 
de redacție, în calitate de cofon-
dator,  al revistei culturale „Pro-
vincia”. În chip aproape fi resc, a 
avansat în importanta funcție de 
director al Direcției pentru cul-
tură  din Primăria municipiului 
București și apoi în aceea de di-
rector al Direcției Patrimoniu din 
Ministerul Culturii.

… S-a întâmplat în noaptea 
de 14 octombrie 2010. La 25 
octombrie 2010, toți cei care 
l-au cunoscut vorbeau despre 
Ștefan Damian  numindu-l „cel 
care a fost”.

Mihai și Irina  nu mai au tată. 
Comuna Munteni Buzău nu-l 
mai are pe cel care ar fi  putut 
să-i fi e un fi u care să-i poarte în 
lume faima. 

− Dacă marcam un gol la început, pe urmă puteam să jucăm și la 0 -0  (Gigi Becali).
− Bineînțeles, dacă e nevoie eu pot să locuiesc și într-un blocnotes (Claudiu Răducanu).
− Omul este o persoană umană (Gică Hagi).
− Am putere să recunosc că nu sunt vinovat (Gh. Ștefan)
− Eu muncesc 24 de ore pe zi, uneori chiar și noaptea (Mitică Dragomir). 
− Ai, n-ai mingea,  tragi la poartă (Gică Hagi).
− Nu pot să vă dau nici un pronostic, dar cred că vom bate sigur (Nicolae Văcăroiu).

CULTURA ȘI FOTBALUL
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Căminul cultural  
„ACADEMIA POPULARĂ” DE LA MUNTENI BUZĂU

Probabil că în spațiul de timp dintre cele 

două războaie mondiale, în județul Ialomița, 

nu a existat nicio localitate în care infl uența 

Căminului cultural să se manifeste cu atâta 
pregnanță ca la Munteni Buzău. Vă veți con-
vinge de asta  urmărind relatările din pagini-
le următoare, pe care le vom începe de la o 
dată oarecare:11 aprilie 1937. Astăzi pare de 
necrezut ce se putea face printr-o organizare 
sub egida acestei instituții. Dar țineți cont și 
de faptul că la vremea aceea Munteni Buzău 
nici măcar nu avea un sediu pentru această 
instituție,  sălile de clasă ale școlii fi ind de re-
gulă gazdele manifestărilor, căminul cultural 
„Gheorghe D. Boerescu” fi ind atunci abia în 
construcție (realizată  în aproape zece ani de 
la începutul lucrărilor în anul 1935). Fără alte 
completări, să vedem ce s-a petrecut atunci, 
pe 11 aprilie 1937.

A fost o întrunire a membrilor consiliului 
de conducere pentru analiza activităților din 
anii 1935 și 1936. Acest consiliu avea înscriși 
119 membri, din care mai activi erau circa 90. 
La  întâlnirea de analiză au participat 62, în 
frunte cu vicepreședintele Gh. Vulpe. Cei mai 
dedicați membri erau Florin Popescu, care 
mai târziu va fi  mulți ani și director, precum și  

directorul școlii, Gheorghe Fulgeanu și soția 

sa, învățătoarea Elena Fulgeanu.
În bilanțul activităților fi gurau 15 șezători 

culturale, dintre care una singură fusese cu 
plată. Se înfi ințase un cor pe 3 voci pentru 

biserică, dirijat de învățătorul Ion Rădulescu, 
dar între timp, acesta transferându-se în altă 
localitate, dirijor a devenit un țăran din sat 
foarte priceput (ne pare rău că nu este specifi -
cat numele lui)

S-a discutat îndelung și în fi nal s-a luat 
hotărârea ca să se înfi ințeze în sat, sub egida 

căminului, o farmacie. S-a trecut apoi la ana-
liza stadiului în care se afl a construcția noului 

cămin cultural pe locul donat de Damian Bo-
erescu (referiri complete despre aceasta găsiți 
la pagina 96). S-a formulat necesitatea ca 
această construcție să aibă o sală de festivități 
cu dimensiunile 12/10 m, o încăpere pentru bi-
bliotecă, altele servind pentru un muzeu local, 
un birou și farmacie. Pentru construcție s-a 
constatat că se primiseră următoarele donații: 
25.000 cărămizi de la D. Boerescu, donatorul 
terenului de 500 m,  3.500 țigle de la fabrica 
din Urziceni a lui Hagianof, 2 metri cubi che-
restea și o sumă de bani de la omul de afaceri 
local Gh. Iordache, contribuția bănească a lo-
cuitorilor care se cifra la 43.820 lei, având ca 
principal donator (cu 4.500 lei) pe Radu. D. 
Savu, proprietar din gara Căzănești. 

S-a evidențiat faptul că se realizase exclu-
siv de către  comitetul căminului o școală cu 
o clasă în Satu Nou, că se plantaseră 5.000 
puieți de salcâm în islazul comunal, că s-a 
realizat alinierea străzilor și s-au construit 
un număr mare de podețe. S-a mai realizat și 
„Școala pentru adulți”, cu principală sarcină 
eradicarea analfabetismului. S-a constatat că 
numărul volumelor (333) din biblioteca publi-
că este prea mic și că acesta trebuie sporit  

Pentru istorie trebuie precizat că acest co-
mitet care conducea căminul cultural – aces-
ta se numea de fapt SFATUL CĂMINULUI 
–  luase fi ință la 18 mai 1935, avându-l ca 

președinte pe Gh. Fulgeanu, ca secretar și bi-

bliotecar pe Ion Rădulescu, casier fi ind Ion A. 

Ghiță. Ulterior, bibliotecar a devenit Florin 



ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

37

Popescu. Un timp, din noiembrie 1936, a fost 
președinte al comitetului de inițiativă și con-
ducere la cămin Manciu Ion, dar acesta ple-
când după câteva luni din localitate a revenit 
la conducere Gh. Fulgeanu (Trebuie spus că 
acest Gheorghe Fulgeanu era un om foarte 
activ și o importantă personalitate la Mun-
teni Buzău. El era și directorul școlii, era 
corespondent la ziarele din județ și avea 
multe alte preocupări în folosul comunei. 
Soția lui, învățătoarea Elena Fulgeanu, a 
fost de asemenea un om dăruit pentru co-
mună. Mai târziu, fi ul lor, Octavian Ful-
geanu, a fost un important profesor al școlii 
din localitate, dovedind o inteligență sclipi-
toare. Avansăm aici ideea de a se da nume-
le Fulgeanu măcar unei săli de clasă  de la 
școlile din Munteni Buzău).

Revenind la întrunirea din 11 aprilie 1937, 
mai adăugăm că s-a insistat pe necesitatea 
de a se termina construcția căminului cultu-

ral, pentru care mai era nevoie de minimum 
20.000 lei. Estimarea aceasta era însă foarte 
naivă, nevoile pentru volumul de lucrări ulte-
rioare fi ind mult  mai mari. În februarie 1939 
se estima că mai sunt necesari încă 12.000 
lei. În septembrie 1939, se constata că trebuie 
acționat pentru montarea dușumelelor, pentru 
tencuieli interioare și exterioare, în plus tre-
buia să se repare ceea ce se stricase după în-
ceperea lucrărilor în 1935, adică treptele de 
la intrare se degradaseră, la fel scândura din 
pod, fi ind încă nebătută în cuie, devenise ne-

corespunzătoare. O nouă estimare fi nanciară 

a nevoilor era de-a dreptul alarmantă: 30.000 

lei mai erau necesari –  17.363 lei pentru ma-

teriale și 11.375 lei mâna de lucru. Apăruseră 
în sat alte nevoi, alte cerințe, alte priorități. 
Familiile mobilizaților pentru frontul războ-
iului o duceau greu și trebuia să fi e ajutate, în 

special copiii acestora, care aveau nevoie de 

haine, de cărți și caiete, de hrană.  
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Într-un raport de activitate al cooperati-
vei de consum din  localitate, prezentat într-o 
ședință a comitetului executiv de la sfatul po-
pular, în luna octombrie 1951, era menționat 
cu mândrie faptul că ”Cooperativa  noastră 
este o instituție care stă trează pentru apro-
vizionarea  cu mărfuri a țărănimii muncitoa-
re”. Și fi indcă era atât de trează, s-a hotărât 
ca aceasta să nu distribuie decât 3 litri de pe-
trol lampant pentru fi ecare familie, „pe bază 
de tabel”, iar pentru membrii corpului didac-
tic câte 6 litri (”numai pentru cei căsătoriți”), 
întrucât aceștia ”au sarcină ca noaptea să 
citească cărți” – cum menționează raportul. 

În aceeași ședință s-au luat măsuri severe 
de sancționare a chiaburilor  Ion C. Paras-
chiv și Radu Rădulescu, care însămânțaseră 
o suprafață de grâu mai mică decât fusese 
”planifi cat obligatoriu”. 

O COOPERATIVĂ 
CARE NU DORMEA

Bărbatul  a descoperit sticla și a inven-
tat paharul. Femeia a luat sticla și a inven-
tat oglinda  ♥  Bărbatul a descoperit cuvân-
tul și a inventat conversația. Femeia a luat 
cuvântul și a inventat bârfa  ♥ Bărbatul a 

descoperit banul și a inventat comerțul. 
Femeia a luat banul și a inventat shopin-
gul ♥ Bărbatul a descoperit tranzacțiile 
și a inventat cardul de credit. Femeia a 
luat cardul de credit și bărbatul a dat de 
dracu ♥ Bărbatul a descoperit munca și a 
inventat salariul. Femeia a luat salariul și 
bărbatul iarăși a dat de dracu  ♥  Bărba-
tul a descoperit femeia și a inventat sexul. 
Femeia a descoperit sexul și a inventat… 
căsătoria. După asta bărbatul s-a supărat 
și nu a mai inventat nimic! Ce naiba, până 
când să tot cadă de prost? 

Scurte informații despre 
băuturile… „scurte”

După cum probabil toată lumea știe, bău-
turile spirtoase, tăriile, băuturile puternic alco-
olizate se mai numesc și băuturi „scurte”. De 
unde le vine numele? Probabil de la faptul că… 
scurtează viața, desigur doar dacă sunt băute 
în cantități mari. Dar, tot probabil, puțină lume 
știe adevărul despre acestea. Iată câteva:

Romul.
Este o băutură 

care se produce nu-
mai din trestie de 
zahăr și de aceea 
este originar doar din 
Cuba, Jamaica și Pu-
erto Rico. Se extrage 
din melasa trestiei de 
zahăr, adică din siro-
pul dulceag și închis 
la culoare, rămas 
după extragerea zahărului  (prin fi erbere) din 
miezul plantei. Această melasă se amestecă cu 
apă și drojdie, se lasă la fermentat și se dis-
tilează. Alcoolul astfel obținut este învechit în 
butoaie de stejar. Este băutura marinarilor. Se 
crede că romul Jamaica este cel mai bun, dar 
acesta este concurat de cel mai bun rom cuba-
nez, care este Havana Club.
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Scurte informații despre 
băuturile… „scurte”

Vodca.
Să nu spuneți 

niciodată votca, fi -
indcă este incorect. 
Numele corect al 
acestei băuturi este 
vodca și el provi-
ne de la rusescul 
voda, care înseam-
nă apă. A fost adop-
tată de ruși ca bău-
tură națională, dar 
se crede că provine 
din estul Europei, unde a fost folosită la în-
ceput în scopuri medicinale. Contrar celor 
știute de mai toată lumea, nu vodca ruseas-
că este cea mai bună, ci vodca fi nlandeză. 
Se  obține foarte simplu, doar prin distila-
rea unor cereale – grâu, orz sau secară, 
calitatea acesteia depinzând în special de 
numărul de distilări și de modul de fi ltrare, 
în alcoolul obținut nefi ind adăugate arome, 
culori sau alte ingrediente.

Filosofi a comuniștilor începători

Ce-i al meu, e al meu
și ce-i al tău e tot al meu

Proces – verbal
Azi 24 iulie 1953, noi GAC 23 August 

din comuna Munteni Buzău, raion Slobo-
zia, am dat în primire Sfatului popular al 
comunei Munteni Buzău cazanul de fa-
bricat țuică proprietate a chiaburului  Ion 
Panait și sechestrat de fi sc și care a fost 
dat în folosul gospodăriei colective pentru 
toamna acestui an.

● În anul 1909  în Munteni Buzău erau 720 de familii. Erau 
320 puțuri pentru apă, dintre care 129 erau betonate, restul din 
pământ (apa se găsea la adâncimi de 4 – 14 metri.

● În anul 1934, populația era de 2.733 locuitori, iar în 1940 
crescuse la 3.200.

● Localitatea Munteni Buzău este sitută la înălțimea de 37 – 
46 metri deasupra nivelului mării.

● În anul 1957, la Căminul cultural s-au jucat piesele de 
teatru „Bărbatul fără opinci” și „Noapte albă”.. Și fi indcă s-au 
putut monta obloane de siguranță la o încăpere , a fost adus 
aici un aparat de radio.Primarul comunei era atunci Enache 
Iordache, care îl înlocuise pe Stan Dumitru. 

 Știri mărunțele
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SCURTE INFORMAȚII DESPRE 
BĂUTURILE… „SCURTE”

Whisky.
Băutura, care se 

mai numește și „apa 
vieții”, a fost inventa-
tă de scoțieni în urmă 
cu peste 1000 de ani, 
de aceea cel mai bun 
whisky din lume este 
cel scoțian, adică  CHI-
VAS REGAL.  Acesta 
se produce în trei vari-
ante: Premium Scotch 
(care se învechește timp de 12 ani), Rare Old 
(învechit 18 ani) și Royale Salute (care stă la în-
vechire 21 de ani). Atenție, ceea ce întâlniți dvs. 
prin toate barurile la prețuri accesibile nu este 
nici pe departe Chivas Regal (sau Royale), ci 
un înlocuitor banal și adesea dăunător. Băutura 
originală se găsește în cantități extrem de limi-
tate (în unele cazuri sticlele sunt numerotate) și 
se vinde la prețuri pe care le pot plăti numai oa-
menii foarte bogați. Materia primă pentru fabri-
carea acestei băuturi este  doar orzul germinat, 
care se usucă în cuptoare ce se ard cu foc de 
turbă, de la această ardere provenind și aroma 
pe care băutorii lipsiți de rafi nament o numesc 
”de ploșnițe”. 

ȘTIRI MITITELE
 

►La 23 iulie 1947, de la Munteni Buzău 
s-a comunicat la Serviciul Apelor din 
București că „în comună nu există absolut 
nici un teren irigat”

►În anul 1949, următoarele persoane din 
comună erau puse „în mod suplimentar” sub 
atenție: preoții Minculescu, Vulcan și Turliu, 
precum și medicul Sorin Țuțuianu.

►În anul 1951, director al școlii era 
Gheorghe Semeniuc, iar la căminul cultural 
se afl a Nicolae Bratosin. Casa de nașteri 
se spune că funcționa foarte bine. Tot bine 
funcționa și moara naționalizată, care făcea 
făină foarte bună.

ß In Elveția este in vigoare o lege care inter-
zice ciclismul în pielea goală.

 
ß In Alabama există o lege care spune că nu 

ai voie sa conduci mașina desculț. Tot în Ala-
bama este interzis să porți mustață falsă, dar  ai 
voie doar dacă aceasta nu stârnește râsul în 
biserică. O altă lege, care are ca pedeapsă posib-
ila condamnare la moarte, spune că este interzis 
să pui sare  de bucătărie pe șinele de cale ferată. 

ß În Alaska este interzis accesul cangurilor 
în frizerii. Tot în Alaska, este interzis să trezești 
urșii din somn pentru a-i fotogra% a.    

ß În Arizona este interzisă îmbăierea 
măgarilor în cadă. 

 
ß Este ilegal să mori în Parlamentul britanic.

ß În Arizona este legal pentru un bărbat să 
își bată soția, însă acest lucru  nu poate %  făcut 
decât o dată pe lună. Dacă cineva este prins 
furând săpun în Arizona, va %  obligat să se spele 
imediat și să-l folosească pe tot odată.

LEGI DE TOT HAZUL
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SCURTE INFORMAȚII DESPRE 
BĂUTURILE… „SCURTE”

Țuica 
de prune.
Nu am rezistat 

tentației  de a așeza 
în rândul acestor 
băuturi rafi nate și … țuica de prune. Și asta 
datorită faptului că, mai nou, un grup de cer-
cetători americani i-au găsit băuturii noastre 
calități pe care noi nici nu le bănuiam .Dar, 
atenție: este vorba de importante virtuți tera-
peutice, dovedite științifi c, numai în cazul unui 
consum care nu trece de 30 de ml pe zi. Deci 
țuica de prune  tratează,  deși pare incredi-
bil, afecțiuni ale stomacului și bilei. Se afi rmă 
că poate combate bolile de inimă și este un 
vasodilatator. Reglează funcțiile hepatice prin 
conținutul de vitamine nedegradabile termic. 
Unele substanțe din aceasta hrănesc celulele 
roșii ale sângelui, crescând viteza de produ-
cere a hemoglobinei. Este indicată doar ca 
aperitiv, cu 10-15 minute înaintea mesei de 
prânz, ea având rolul de a favoriza absorbția 
substanțelor hrănitoare din alimente. Acum, 
vedeți ce faceți, nu vă apucați de tratamente 
cu țuică motivând că așa v-a învățat alma-
nahul.  Vă sfătuim să credeți mai întâi ce vă 
învață doctorul. 

Erau în comună 4 croitori, 5 cis-
mari, 4 tâmplari, 4 mecanici, 4 fi e-

rari, 4 cojocari. Funcționau în Mun-

teni Buzău 3 mori țărănești, deținute de Aurel I. 
Petrescu, Ion C. Paraschiv și Radu Dudu (acesta 
avea și presă de ulei)  Factor poștal era Badea 
Tudor.

Medicul Sorin Țuțuianu, care avusese cabine-

tul în casa lui Gheorghe I.D. Popa, a dispărut într-
o zi din comună fără să plătească datoria la chirie 
și a trebuit să fi e dat în urmărire de jandarmerie.

1947

Dușmanul din anul 1951
La data de 15 septembrie 1951, cu ordin de 

la raion, a fost dat afară din serviciu tovarășul 
Gheorghe Șt. Barbu, secretar al Sfatului popu-
lar ”din această comună pe motiv că a înfăptuit 
următoarele probleme”:

• manifestă atitudine netovărășească față 
de ceilalți salariați;

• lucrează brutal și în răzbunare cu salariații 
și locuitorii din comună;

• are legături de prietenie cu toți chiaburii 
din comuină; 

• nu apreciază munca patriotică și râde de 
aceasta pe unde apucă;

• nu dă voie la salariații membrii de partid 
să plece de la serviciu pentru a participa la 
ședințele organizației de partid.

MAI ÎN GLUMĂ, MAI ÎN SERIOS – 

DESPRE MEDICI
♦  Doctorul mi-a dat 

şase luni de trăit, dar când 
a văzut că nu pot să-i plă-
tesc onorariul, mi-a mai 
dat  șase.

♦ Moartea naturală sur-
vine când mori singur, 
fără ajutorul unui medic.

♦ Din toată sufl area 
omenească, medicii sunt 
cei mai fericiţi; lumea le  
laudă izbânzile, pământul 
le acoperă greşelile.

♦ Singura diferenţă dintre medici şi avocaţi 
este că avocaţii doar te jefuiesc, pe când medicii 
te jefuiesc şi te mai  și omoară.                                                    

♦ Când medicii din  totă țara au intrat în grevă,  
mortalitatea a scăzut  cu  peste 20 la sută. 

♦ Cum se face că poţi să descifrezi întotdeau-
na nota de plată a medicului, dar niciodată reţeta?  

♦ Fiecare om care se simte bine e de fapt un 
bolnav care se neglijează. 

♦ Natura vindecă, iar medicul încasează ono-
rariul.
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TRĂIM ÎN STIL MODERN

Acest portret pictat în 1932 de Pablo 
Picasso a fost vândut recent cu 45 de 
milioane de dolari la o licitaţie organizată 

de casa Sotheby’s. Tabloul, intitulat 

“Femme assise près d’une fenêtre”, 

o reprezintă pe “muza” Marie-Thérèse 

Walter. Cel mai scump tablou al marelui 

pictor a fost vândut în 2010, cu peste 100 

de milioane de dolari.

Dascălul bisericesc 
GHEORGHE PETRE,

împreună cu consilierii 
bisericii STAN STROE 

ȘI ȘTEFAN MOISESCU, 
în anul 1980
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În anul 1953, cooperativa de con-
sum luase un oarecare avânt. Avea 
atunci 10 magazine, un magazin univer-
sal, o librărie, un depozit de cherestea 
și țiglă, o secție MAT (adică un bufet, 
unde erau la mare cinste băuturi ca: 
„verdea” – adică un rachiu de culoare 
verde, cu aromă de izmă, secărica – un 
rachiu de o culoare galben-bolnav fă-
cut din secară, rom și lichior – băuturi 
care se consumau foarte mult, șlibovița, 
tescovina și „doi ochi albaștri” (țuică de 
prune), „carcaletele” – adică vodcă cu 
sirop și berea la butoi de stejar, care se 
bea cu halba și țapul, ”vinul de masă su-
perior” (i se mai spunea și „de surcele” 
sau ”o mie unu, zahăr cu pumnu și apă 
cu furtunu” și, în sfârșit, vinul pelin, cu 
gust amar).

Cooperativa avea și un centru de 
închiriere a uneltelor și mașinilor agri-
cole. Unitatea din Munteni Buzău era 
un fel de cooperativă „de centru”, aici 

 afl ându-se conducerea și contabilita-
tea și pentru unitățile cooperatiste din 
Căzănești și Orezu, unde mai erau un 
aprozar (Căzănești) un magazin mixt la 
Orezu, un magazin de textile, un bufet,  o 
librărie și un magazin mixt la Căzănești, 
unde de aemenea se mai afl a și un cen-
tru de prelucrarea laptelui, cu centre de 
colectare în satele dimprejur.

Cooperativa, cu birouri pe unde 
se nimerea,  avea 28 de salariați, din 
care 5 erau funcționari și 23 gestionari. 
Președinte era Ion C. Stan, care trăia un 
permanent coșmar fi indcă nu putea să 
îndeplinească planul la achiziții de ce-
reale, păsări și ouă, 
lapte, lână și anima-
le vii. De exemplu, 
către sfârșitul anului 
1953, planul anual la 
achiziții era realizat 
în procent  de sub 25 
la sută. 

COOPERATIVA DE CONSUM ÎN 1953 ȘTIȚI CINE A 
CONSTRUIT ACEASTĂ 
ARCADĂ METALICĂ? 

AFLAȚI ÎN PAGINA 53
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Două călugărițe
Două călugărițe mergeau 

cu mașina, când deodată 
apare pe parbriz un Vampir    
foarte mare și urât. Măicuța 
din dreapta îi spune celei care 
conducea:

− Dă-i cu aghiazmă!
Dă ea cu aghiazmă de 

la ștergătoare, dar nimic! 
Vampirul rămânea tot acolo.

− Dă-i cu tămâie! zice 
cea din dreapta.

Dă măicuța aceea cu 
tămâie, dar Vampirul nici nu 
se clintea.

Disperată că nu scapă de 
Vampir, măicuța din dreapta 
zice iar:

− Încearcă și cu crucea!
Măicuța de la volan scoate 

capul pe geam:
Crucea mă-tii de vampir, 

dă-te jos de-acolo!

HAZ DE NECAZ

(Plângere)
La 9 martie 1947, locuitorul Damian Mihăilă a înaintat 

primăriei următoarea plângere:

Supsemnatul locuitor 
Damian Mihăilă vă aduc la 
cunoștință următoarele în 
ziua de 7 martie 1947 Ilinca 
Matei de ghiță fi ind vecini sa 
loat o găină a mea din cur-
te dela ei în dimineața zilei 
Martie dândule la păsări am 
băgat de seamă că nu este 
o găină căutând soția mea 
Maria Damian Mihăilă prin 
curte pe la vecinul Matei de 
Ghiță a găsit fulgi aruncați 
prin gunoi chemând pe Ma-
tei de Ghiță și arătândui 
fulgi de pasărea cunoscută 

de soția mea prin care fi -
ind ca vecin de câți va ani 
de zile mie mi sa loat peste 
o sută de bucăți de păsări 
prin care vă dovedesc că 
sunt buni de meseria asta 
de hoție.

Prin soția lui Ion Mazara-
che găsind una pereche de 
izmene pe gard la dânsul  
și mai mulți vecini pe care 
întrebați vă dovedesc vă 
rog respectuos ai pune în 
vedere dacă încă odată mai 
îmi piere găină să plece în 
altă parte.

(Proces verbal)
Într-un proces-verbal din 27 iulie 1947, care relatează 

ce s-a discutat la o adunare populară la care au partici-
pat 450 de locuitori, primarul  Ștefan Moise precizează:

„La ședința de mai sus  
a luat parte și prietenul 
meu Niță Vintilă din plasa 
Căzănești. Mai menționez 
că la adunarea respectivă de 

mai sus s-a discutat despre 
distrugerea fascismului și 
am combătut zvonurile false 
despre un nou război”. 
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Neluș al lui Baciu

I se spunea Neluș, cătine-
nii toți îl știau de copilul acela 
de peste vale,  Neluș al lui Ba-
ciu, acum însă este  doar Ion, 
domnul Ion Baciu. Că așa-i la 
București, oamenii n-au  vre-

me de desmierdări în aceste 
vremuri. El însă  a rămas cu 
dorul de Neluș acela, care a 
fost și el ca un vers dintr-un 
poem de Lucian Blaga, acela 
care își pune în rama copilăriei 
neuitate tot satul copilăriei.

A plecat în lume din Mun-
teni Buzău ca să învețe carte 
mai multă și să ajungă și el 
cineva. Și când studentul de 
la Universitate n-a mai fost 
Neluș, ci un  trimis al munteni-
lor într-o lume din care să nu-i 
uite, el a înțeles că lumea în 
care intra nu-l va pierde și că 
în acolada ei va răzbi întărit de 
energiile din Munții Buzăului și 
din trăirile de pe vremea când 
era al lui Baciu. Când „a ieșit”  
profesor de limba și literatura 

română, primul gând a fost să 
se întoarcă la școala lui de-
acasă, măcar 2-3 ani, cât să 
capete tărie să poată apoi să 
cucerească lumea. Și așa a 
făcut.

A ajuns și se afl ă de vreo 35 
de ani profesor în București și 
asta nu-i puțin lucru. Și chiar 
a vrut mai mult în acest timp 
și  s-a dus către numeroase 
reviste literare și a pus sem-
nătura lui în paginile lor ani de 
zile. A scris și o carte, a numit-
o „Țipătul clipei” și a publicat-
o pentru a-i deschide drumul 
altor cărți.

Vine deseori pe-acasă, dar 
nu-i place să iasă în lume. Îi 
este de-ajuns o seară petre-
cută în curtea casei, cu liniște 
multă, liniște care să  ocroteas-
că pașii de catifea ai satului 
care vine mereu spre el, pentru 
a nu mai pleca niciodată.  

Istoria literaturii al� el
►Honore de Balzac consuma în cursul unei 

zile circa 50 de ceș�  de cafea tare, turcească. 

Dacă nu avea posibilitatea să fi arbă cafeaua, 

scriitorul sfărâma boabele și le mesteca.

►Primul dicționar al limbii engleze a fost 

scris de N. Webster în 36 de ani.

►Manuscrisul original al romanului lui 

Steinbeck „Despre șoareci și oameni”a fost 

mâncat de un câine.

►Pușcăriașii din Brazilia își pot reduce 

sen� nța dacă se apucă de ci� t cărți. Pentru 

fi ecare carte ci� tă, li se scad 4 zile de detenție, 

până la maximum 48 de zile dintr-un an.

►Cu excepția lui William, toți membrii 

familiei Shakespeare au fost analfabeți.

►Fiindcă pe vremea aceea nu existau mașini 

de scris și, desigur, nici calculatoare, soția lui Lev 

Tolstoi a trebuit să copieze de mână  romanul 

„Război și pace” de 7 ori.

►„Don Quijote” este cel mai bine vândut 

roman din lume. Până în prezent, au fost 

comercializate peste 500 de milioane de 

exemplare.

►Ernest Hemingway s-a sinucis la 61 de ani. 

Nu a fost însă singurul din familia sa care a recurs 

la acest gest. Atât tatăl său, cât și fratele și sora 

sa s-au sinucis.

►Voltaire leșina în momentul în care mirosea 

un trandafi r.

►Charles Dickens dormea și scria întotdeauna 

numai cu fața spre nord.



46

ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

TOT  MERGÂND  PRIN  ISTORIE,
AM  AJUNS  SĂ  FACEM  UN  POPAS

LA  INTERESANTUL  AN 1959

Anul 1959. La Casa de nașteri din Munteni 
Buzău (care era compusă din 3 camere și oferea 
posibilitatea ca femeile-mame să poată sta 
internate câteva zile), în perioada 1 octombrie 
– 31 decembrie s-au născut 33 de copii,  iar la 
domiciliul mamelor 5 copii. Moașa ofi ciantă 
a casei de nașteri era Margareta Munteanu, în 
timp ce  moașa –felcer a comunei era Constanța 
Banu. Exista în comună un punct farmaceutic de 
gradul 2, la care vindea și el cum putea ofi ciantul 
sanitar Nicolae Anghel.  Punctul sanitar existent 
la Munteni Buzău era coordonat de circa sanitară 
din Căzănești (unde se afl a ca medic renumitul  
Ion Marinescu), dar interesant era faptul că 
ofi ciantul sanitar de acolo, același de mai sus 
Nicolae Anghel,  fi ind din Munteni Buzău  se mai 
nimerea să facă naveta odată cu consătenii lui care 
mergeau la doctorul din Căzănești și-l reîntâlneau 
acolo pe  același Anghel.    

S-a observat și s-a spus că situația aceasta nu 
mai putea continua și oamenii din sat au pus mână 
de la mână ca să-și  amenajeze o casă de sănătate 
a lor. Și au  dat spre folosință o clădire cu patru 
încăperi, cam cât era nevoie la vremea aceea: 2 
camere de 4/4 m, o cameră  cu laturile de câte 

3 1/2 m, o sală de 12 m lungime și 2 m lățime. 
Amenajările interioare și mutatul în clădire s-au 
produs în perioada 27 iunie – 18 decembrie 1959. 
Mobilierul și aparatura necesare au costat 35.000 
lei. Comuna a fost împărțită în două sectoare, care 
au intrat în coordonarea destoinicei moașe Tanța 
Banu și a harnicului ofi ciant sanitar (ați ghicit, 
același) Nicolae Anghel, care a terminat-o și cu 
naveta la Căzănești. Primăria avea însă grijă să 
asigure o asistență medicală de calitate, astfel că 
doctorul ;Marinescu  și un pediatru se deplasau 
în fi ecare zi de vineri de la Căzănești la Munteni 
Buzău pentru consultații.

 
NOTĂ: Trebuie să facem aici observația 

că foarte multe fapte de seamă s-au petrecut la 
Munteni Buzău și multe construcții au apărut, 
spre folosul tuturor, acestea fi ind realizate, în 
mare parte sau chiar în totalitate, de cetățenii 
comunei. Fie cu banii dăruiți, fi e cu materiale ori 
cu mâna de lucru, muntenii au fost foarte săritori 
și, astfel, cu inițiativa lor și cu contribuția lor 
directă au făcut să aibă mereu ce le trebuia. Veți 
găsi în această carte foarte multe exemple care 
susțin această idee.

Începuturi ale ocrotirii sănătăţii
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La sfârșitul celui de-al 3-lea trimestru al mi-
nunatului an 1959, cooperativa de consum 
(președinte era Ion Stan) raporta rezultate foar-
te bune la desfacerea de mărfuri, la realizarea 
fondului social și la atragerea de noi membri, la 
achiziții și la contractări de cereale. Planul glo-
bal de 1.935.000 lei fusese 
chiar depășit. Și ar fi  fost totul 
superb dacă cooperativa ar 
mai fi  avut… încă o căruță. 
Între altele, era mare nevoie 
de materiale de construcție, 
cărămizile fi ind cele mai soli-
citate (numai parohia și GAC-
ul aveau nevoie de 145.000 
de cărămizi). Cu  o singură 
căruță, s-a spus în ședința de 
bilanț, aprovizionarea se fă-
cea foarte anevoios, mai ales 
că și „ calul era foarte bătrân 
și cam leneș”. 

NOTĂ: Citind în vechile 
documente despre  aspectul 
că această cooperativă în-

Din corpul profesoral făceau parte Ion An-
ghelescu, Aglaia Semeniuc, Gela Lazaride, Ma-
ria Paraschiv, Anatolie Navruc, Nicolae Bratosin. 
Directoarea școlii din centru era Amelia Ionescu 
(înainte cu un an fusese Elena Lăzărică), iar la 
școala 2 era Mina Iatan.

În toamna anului 1959, școala era frecven-
tată de 393 de elevi în clasele primare și doar 
82 în clasele elementare. Au fost doar 4 elevi 
repetenți în acel an, adică 2 la ciclul primar și 
2 la ciclul elementar. Școala din centru nu ară-
ta foarte bine, „școala nouă primise în schimb 
reparațiile și văruiala ce se cereau”. 

La 16 mai (când realitatea neplăcută era că 
pentru copiii preșcolari încă nu exista un local 
propriu de grădiniță) se pusese serios proble-

Cooperativa 
rămăsese într-o singură căruță

deplinise și chiar depășise planul la atragerea 
de noi membri și la încasarea fondului social, 
am avut revelația unei înșelătorii naționale. 
Este vorba despre faptul că, în vremea aceea, 
toate aceste cooperative, care după constituire 
desfășurau activități economice și de comerț 

realizând profi turi mari, se 
înfi ințaseră cu bani de la 
populație. Ele aveau deci la 
bază banii oamenilor, cu care 
ulterior își produceau venituri 
și, în mod fi resc, acestea ar 
fi  trebuit să distribuie măcar 
o parte din profi t celor care 
au fi nanțat-o la început, care 
i-au constituit capitalul inițial, 
adică, așa cum spunem 
acum – acționarii. Ar fi  tre-
buit deci să împartă câștigul 
realizat, adică să dea di-
vidende. Dar așa ceva nu 
s-a întâmplat însă niciodată. 
Cum se numește asta?

Despre școala din acel an
ma ca să fi e fi nalizată lucrarea la școala din 
Satu Nou, întrucât activitatea pe micuțul șantier 
se scurgea prea lent și nevoile învățământului 
creșteau  prea rapid. 

Cadrele didactice erau cu insistență antrena-
te în activitățile de la căminul cultural (unde în 
acel an nu mai era încadrat un director al că-
minului; în anul 1958 fusese un anume Dima 
Dragoș, care fusese dat afara „de leneș ce era”), 
dar desfășurau și acțiuni cultural-artistice proprii. 
De exemplu exista un bun cor al școlii, care era 
dirijat cu măiestrie de prof. Gh. Semeniuc. Aces-
ta obținuse în acel an locul I la  concursul raional, 
locul I la concursul interraional de la Călărași, 
urmând să participe și la întrecerea artistică re-
gională ce urma să aibă loc la București. 
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AGRICULTURA DIN MUNTENI 
BUZĂU  ERA CONDUSĂ DE 

MARX, ENGELS ȘI LENIN, IAR 
DUȘMANUL DE CLASĂ ERA 

ÎNCORDAT ȘI ÎȘI BĂGA COADA   

După încheierea cu suc-

ces a campaniei agricole  din 

vara anului 1959  tovarășii au 
fost foarte inspirați în com-
punerea preambulului politic 
al Raportului (fără acesta nu 
se putea, fi indcă nu se dădea 
voie „de sus”), astfel că ei au 
reușit să scrie următoarele 
baliverne:

„Dragi tovarăși, din ziua 
în care clasa cea mai înain-
tată, clasa muncitoare 
îndrumată de partidul 
ei, a luat puterea în 
mână, pe meleagurile 
țării noastre a început 
răsărit de viață nouă 
(…). Făuritorii noii 
orânduiri, poporul 
și statul nostru, sânt 
clasa muncitoare și 
partidul Muncitoresc 
Român, călăuzit de 
învățătura pe care și-a 
însușit-o din vreme de 
la cei mai mari oameni: 
Marx, Engels și Lenin, 
care sunt îndrumătorii 

de bază și pentru agricultu-
ra noastră (…). Gospodăria 
noastră colectivă înfi ințată în 
anul 1952 a avut mult de lup-
tat cu dușmanul de clasă, care 
era mai încordat decât astăzi 
și care își băga coada în toate 
și nu înceta să ne înșele. As-
tăzi, de la 380 hectare, cât era 
la 1 ianuarie 1952, a ajuns la 
3.356 ha cu 1050 familii”. 

În corpul Raportului, erau 
consemnate următoa-
rele producții obținute 
la hectarul de grău: 
de pe  842 ha cultiva-
te se obținuse o medie 
de 795 kg la hectar . 
Ei bine, din producția 
totală de 669.390 kg, 
în magazie mai rămă-
seseră doar 396170 
kg., restul  grâului fi -
ind împărțit în toate 
direcțiile. 

Președintele gos-
podăriei colective era 
tovarășul  Dorobanțu 
Ion.
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Hai să-l numim 

PANOU DE ONOARE
Studiind foarte multe documente din 

arhiva în care este închisă și așteaptă 
să fi e studiată  mai profund istoria 
comunei Munteni Buzău, am întâlnit 
multe date și informații despre inițiative 
gospodărești care, de-a lungul anilor, 
au făcut  ca fața localității să fi e mereu 
schimbată spre bine, spre frumos. 
S-ar putea spune că buna gospodărire 
a comunei a fost o permanentă 
componentă a vieții  la Munteni Buzău.

În această informație nu ne-am 
propus să relevăm ce s-a făcut 
pentru frumosul străzilor și al întregii 
ambianțe, ci să notăm cine a făcut. 
Adică să reluăm ceea ce ne spune 
un document al primăriei din luna mai 
1968. Sunt evidențiați deputații Badea 
Ion, Oprea Gheorghe, Hangu Iulia, 
Toma Ion, Simion Constanța, Tănase 
Constantin, Gâdăr Enache, Popescu Florica, 
Bârlodeanu Dumitru, dar și mulți cetățeni, între 
care: Hangu Ionel, Stoian Dumitru, Mihăilă 
Gheorghe, Ungureanu Gheorghe, Dorobanțu 
Gheorghe.

„CULTUL EROILOR”  
de la Munteni Buzău

Societatea „Cultul eroilor 
căzuți în război” s-a constituit în 
Munteni Buzău la 27 decembrie 
1922, având ca președinte pe 
primarul Damian Boerescu, 
vicepreședinte pe Mihail Popescu, 
ca secretar pe Gheorghe Vulpe, 
casier fi ind Vasile Ștefan. Pe 
lângă aceștia, societatea mai avea 
11 membri, cetățeni de frunte 
ai comunei (Pe actul constitutiv 
există o adnotare care spune – „În 
această comună există un singur 
mormânt rusesc, care se afl ă în 
curtea bisericii”,  precizare căreia 
nu i-am înțeles rostul existenței 
aici).  Aceasta s-a numit inițial 
„Societatea Mormintele Eroilor”.

Prima acțiune a acesteia a 
fost solicitarea către comitetul 

județean a unei aprobări pentru începerea acțiunii de 
strângere de fonduri „necesare ridicării unui impozant 

monument  pentru memorizarea eroilor acestei comuni, 

căzuți în războiul pentru întregirea neamului”, acțiune 
care a avut un slab ecou și   lipsă de fi nalizare.
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O găină şi-un rachiu
Într-o ședință a comitetului executiv al sfatului 

popular din toamna anului 1959, a fost pusă pe 
tapet (adică pe ordinea de zi) situația intolerabilă în 
care se afl a „tovarășul” Alexandru Fotache, agentul 
fi scal al primăriei.  Se afi rma că în fi ecare dimineață, 
când reușea să ajungă la serviciu (el făcea naveta 
de la Ciochina), dumnealui Fotache își punea două 
întrebări: azi de unde fac rost de o găină și de 
unde fac rost de băutură să mă îmbăt? De obicei 
răspundea corect la ambele întrebări, astfel că în 
ședința respectivă  i s-a mai dat o șansă (ultima 
șansă!) de îndreptare, dar noi  nu mai știm ce a fost 
mai departe. 

BANCURI SUB 
FORMĂ DE GLUME
− Iubitule, azi e ziua mea. Ce cadou 

mi-ai făcut?
− Ia du-te la geam și privește în par-

care. Vezi mașina aia roșie Ferrari?
− Da, o văd. 
− Ți-am luat un ruj exact de aceeași 

culoare.
♣
Soția se întoarce acasă și îl anunță pe 

soț: Dragă, mi-a spus doctorul că    pen-
tru a mă vindeca trebuie să mergem o 
lună la munte, o lună la mare și o lună la   
țarâ. Unde mergem prima dată?

--    La un alt doctor.
♣
Un turist își petrece concediul în India, 

împreună cu frumoasa lui fi ică de 18 ani
Un bogat indian, care era maharajah, 

se îndrăgostește de fată și îi spune  ta-
tălui:

− Dacă îmi veți da fi ica de soție, eu 
vă voi da exact greutatea ei în aur.

− Peste o lună veți primi răspunsul 
meu, zice tatăl fetei.

− De ce? Vreți să vă mai gândiți?
− Nu, vreau s-o mai îngraș.
♣
− De când m-am îndrăgostit de tine, 

viața mea s-a schimbat: nu mai pot să 
beau, nu mai fumez, nu mai mănânc.

− Așa de tare te-ai îndrăgostit?
− Nu, dar nu îmi mai ajung banii.
♣
− Domnule doctor, zice femeia la 

cabinetul de înfrumusețare, puteți să-mi 
faceți un nas mai mic și mai frumos?

− Doamnă, din ce aveți, pot să vă 
fac și trei.
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CAMINUL CULTURAL
Construcția căminului cultural din centrul localității a început  

la 3 noiembrie 1960, cu meșteri de la GAC. Lucrarea era estimată 
la costul de 383.000 lei. După 3 zile, într-o adunare populară, toți 
participanții au votat „facerea acestei lucrări de mare importanță 
pentru comuna noastră” .

La 20 iunie 1961 sesiunea Sfatului popular obliga comitetul 
executiv să urgenteze lucrările la căminul cultural pentru a da 
în folosință până la 15 septembrie sala mare întrucât în vechiul 
cămin cultural urma să fi e amenajate două săli de clasă.

Nu puneți în 
congelator orice!
Următoarele alimente nu se 

pun și nu se păstrează în con-
gelator: alimentele în vid, ouă 
în coajă, ouă fi erte, smântâna, 
untul,  budinca, peștele la con-
servă, orezul și pastele fi erte și 
negătite, cerealele, merele, pe-
penele, vinetele, ridichile, car-
tofi i, băuturile acidulate.

Cadre didactice din anul școlar 1956 – 1957
 Tudor Zamfi ra, Boerescu Ioana, Deliu  Florența, Navruc Elisabeta, Dima Dragoș, Bratosin 

Nicolae, Semeniuc Gh., Boerescu Pompiliu, Paraschiv Gh. Maria, Ionescu Amalia, Gâdăr 
Enache, Gramovici Ana. Diriginți la cursul elementar erau – Anghelescu Ion (cls. a V-a), Semeniuc 
Gheorghe (clasa a VI-a), numele dirigintelui la clasa a VII-a nu a putut fi  descifrat în document. 

În acest an școlar au fost înscriși 315 elevi în ciclul primar, din care au promovat 284, iar în 
ciclul elementar au promovat 47 din 67 înscriși. 
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G.A.C.ul 
mergea greu 

la deal
cu boii mici
Trecuseră 5 ani de la 

înfi ințarea Gospodăriei Agri-
cole Colective „23 August” din 
Munteni Buzău și oamenii încă 
nu se lăsau convinși de bine-
facerile acesteia și nu se în-
scriau pe listele „sovhozului”. 
Viața lor se mai relaxase oa-
recum, în primul rând fi indcă 
fuseseră desfi ințate în acel an 
(Decretul din ianuarie 1957) 
mizerabilele cote obligatorii, 
care sărăciseră și înfometase-
ră populația (acestea fuseseră 

înfi ințate prin decretele din ia-
nuarie 1953 și martie 1955).

 Refuzul unor oameni mai 
însemnați din comună de a 
se înscrie în „colectivă” a avut  
multe urmări neplăcute, dacă 
nu chiar tragice. Adeverința de 
înscriere în GAC devenise un 
act de bază, iar în lipsa acestu-
ia mulți tineri nu au putut urma  
școli mai înalte decât „ele-
mentara” din comună, mulți 
cetățeni erau lipsiți de foarte 
multe drepturi și erau perma-
nent persecutați, unii au fost 
arestați și băgați în închisori 
fără judecată, unii oameni au 
murit „de inimă rea” și altele.

În ianuarie și februarie 
1957,  s-au înscris în GAC 
doar 32 de țărani, care po-
sedau în total 62 de hectare, 

pe care le transferau de la 
întovărășire. Astfel, numărul 
total al colectiviștilor ajunse-
se în 1957 la 97, care pose-
dau 310 hectare, în timp ce la 
întovărășiri erau înscrise 982 
de familii, care posedau 3.760 
hectare.  Procentul înscrișilor 
din comuna Munteni Buzău 
era foarte mic, cel mai mic din 
tot raionul Slobozia, doar 9%, 
în comparație cu cifrele din 
celelalte 13 comune ale raio-
nului, unele de 100%, altele 
de 80-90%.  Nu avea succes 
nici propaganda ieftină care se 
făcea, bunăoară aceea în care 
era slăvită  „tovarășa Eleono-
ra Paraschiv” pentru faptul că 
devenise colectivistă exact în 
cinstea Zilei Femeii, adică la 8 
martie. 

UN mic RAPORT ȘCOLAR
În anul școlar 1959 – 1960 erau înscriși la școală 539 de 

elevi. Dintre aceștia 423 frecventau cursul primar, iar 136 cursul 
elementar. Întrebarea este: unde „dispăreau” 287 de elevi? Adică 
la vremea aceea, când totuși activiștii de partid controlau cu 
insistență învățământul, atât de mulți  elevi nu continuau școala 
pentru a absolvi măcar 7 clase? În analizele primăriei sau ale 
organizației comunale de partid nu am găsit această temă de 

interes. 

La sfârșitul trimestrului I din acest an școlar, s-a constatat 
că nu  toate cadrele didactice prestaseră cele 6 ore obligatorii 
pe săptâmână la activitățile căminului  cultural, motiv pentru 

care cadrele didactice Săftoiu Atanasie și Paraschiv Maria au 
fost sancționați cu  diminuarea salariului  pe o perioadă de 3 

luni.
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Oamenii din sat și 
ai lui de-acasă îi spu-
neau Nicu. La Slobo-
zia, prietenii îi ziceau  
Nae. El era Nicolae 
Petre,  al treilea din cei 
cinci copii ai omului de 

laudă care a fost  Petre  Gheorghe - Dascălul. 
Adică dascăl al bisericii din Munteni Buzău, 
slujitor ani mulți cu preoții George Constanti-
nescu și Ionică Petre.

Eu scriu acum despre el aceste rânduri și 
îl văd cu ochii minții într-o ramă simplă și pri-
etenoasă, îl văd într-o  amintire ce nu vrea să 
plece și într-o lacrimă  ce nu vrea să rosteas-
că adevărul că el din anul 2000 nu mai este. 
El, cel care  zicea vorbele -  Munteni Buzău 
ca pe un cântec, ca pe un eveniment al  gla-
sului.  Era atât de atașat de locurile acestea 
încât își confunda existența cu o nesfârșită și 
de neuitat copilărie petrecută aici. Era marcat 
de apartenența la acest sat și spunea că asta 
i-a stimulat toată viața ambițiile de a fi  un copil 
demn al  satului care îi dăduse aripi să plece 
în lume. 

A învățat carte și a cinstit lista 
personalităților din Munteni Buzău cu un 

titlu de inginer. A profesat din poziția care 
i-a pus pe umeri răspunderi suplimentare 
și neliniști responsabile. A fost director  al 
Agenției județene de Mediu, a fost director în 
Administrația Națională „Apele Române”  și 
director fără o secundă de liniște al celei mai 
mari întreprinderi de construcții-montaj din 
județul Ialomița – fostul și cunoscutul IACMI. 
Din această poziție a hotărât că trebuie să 
ducă la Munteni Buzău mai mult decât un 
gând bun. Și într-o bună zi, într-o dimineață,  
au venit la marginea comunei, acolo unde din 
șoseaua națională se intră în localitate, au ve-
nit  9 meșteri mari, în frunte cu renumitul  șef 
al atelierului de construcții metalice de la acel 
IACMI, căruia îi zicea toată lumea maistrul 
Radu Victor, și au zis: „Ne-a  trimis  tovarășul 
director Petre să montăm aici arcada asta me-
talică”. Ne afl am atunci în anno domini  1987.

Era cadoul lui, era fapta lui pentru icoa-
na din sufl etul său numită Munteni Buzău. Și 
asta l-a făcut încă odată de neuitat. El a luat 
din sufl etul lui și a pus acolo o arcadă fermă 
și armonioasă, o arcadă care spune tuturor 
BINE ATI VENIT,  un Arc de Triumf deasupra 
căruia cerul ne veghează din toată puterea 
nesfârșirii lui.        
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Am avut echipă de fotbal care 

a jucat în cea de-a  treia divizie 

națională. .Am fost în sezoanele 
1986-1987 și 1987-1988 (vă mai 

amintiți de Ghiță Viorel, de Ion 
Gheorghe sau de Titi Șapcaliu?). 
Am fost deci în Divizia  C (pe sta-
dionul nostru a jucat chiar și Dudu 

Georgescu!) și chiar dacă n-am 
stat noi mult pe-acolo, important 
este că am fost. Jucătorii, dar și 
spectatorii munteni își doreau 
asta, de aceea la meciul de promo-
vare în campionatul județean, care 
ulterior ne putea duce în C, cum 
s-a și întâmplat, a fost aproape tot 
satul la stadionul din Slobozia. 

Era în 7 iulie 1968. Jucam cu 
Metalul Ciulnița. Atmosferă de 

derbi veritabil: steaguri, pancarte, 
tricouri colorate, goarne, fl uie-
re, strigături  pregătite. Meciul a 
avut un istoric simplu și nimeni 
nu s-a îndoit pe parcursul jocului 
de fi nalul său: Victoria va obține 
victoria. În minutul 15, Agapie i-a 
făcut fericiți pe munteni, punctând 
cu capul în stil de mare jucător – 
scurt, sec, exact. Meciul curgea 
tot în favoarea noastră, deși ad-
versarii se chinuiau să ne sufoce. 
În minutul 70, Badea  a prins oca-
zia unei porniri pe contraatac  și 
fuge… și driblează ca pe marile 
stadioane și: 2 – 0 ! După 8 mi-
nute înscriu (cu mult noroc) și cei 
de la Ciulnița și se face 2 – 1, până 
în minutul 88, când același Badea  

scrie fi nalul cu un șut de 3 – 1. Și 
ne-a băgat în sărbătoare. Au jucat  
Ghiță, Popa,  Topuzaru,  Pavel, 
Dragomir, Badea, Teoharie, Du-
mitru, Agapie, Petre.

La 18 august 1968, începea 
campionatul și Victoria Munteni 
Buzău  se afl a între cele 14 echipe 
care se aliniaseră la start. Primul 
meci l-am jucat acasă cu Victo-
ria Lehliu Gară. Jucau deci două 
echipe Victoria, dar victoria a fost 
a  echipei noastre, cu 3 – 1. În 
etapa a 2-a ne-a tăiat entuziasmul 
Știința Ciulnița. Ni l-a tăiat cu… 
0 – 3  ! Jucau pe vremea aceea 
Mihăilă, Dragomir, Dorobanțu, 
Badea, Pop, Tănase, Dumitru, 
Pavel, Petre, Agapie,  Teoharie, 
Florescu.

Veți mai întâlni referiri la fot-
balul muntean și în alte pagini și 
încă mai puteau fi . Aceasta fi ind-
că informațiile primite de la fostii 
fotbaliști Nicolae Teoharie, de la 
actualul viceprimar Dumitru Vio-
rel, care a fost un jucător de bază 
al echipei Victoria, ori de la Ilie 
Agapie, jucător de talent, dar și 
foarte mulți ani antrenor al echi-
pei, informațiile de la ei, deci, au 
fost multe și foarte interesante. Cu 
o altă ocazie, le vom folosi…

Pe scurt, tot despre fotbal
Adevărata patrie a nașterii fot-

balului este   Anglia. La început 
jocul era absolut haotic, cu un nu-
măr neprecizat de jucători și fără 
reguli, dar cu atâta încrâncenare 
încât orice întâlnire se termina cu 
mulți răniți. Cu timpul, au început 
să fi e introduse unele reguli, dar 
acestea se aplicau prin consens 
doar la începutul fi ecărui joc. 
Adevăratul  fotbal se va naște 
în anul 1823, pe un teren sportiv 
al orașului englez Rugby, când 

un tânăr, enervat de bramburea-
la iscată în joc, a luat mingea la 
piept fugind cu ea către gol 
în terenul advers.  Atunci și 
acolo s-au născut deoda-
tă două sporturi: rugby și 
fotbalul, acesta din urmă 
primind ca regulă de bază  
interdicția de a atinge min-
gea cu mâna.. Tot în Anglia 
a apărut și prima echipă de 
fotbal, în 1855, și s-a jucat 
primul meci interțări, între 

Anglia și Scoția, în 1872, cu 4.000 
de spectatori.
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16 octombrie 1960. 
Referat privind 

activitatea
tovarășului Stan 

Dumitru

Comitetul executiv  al Sfatu-
lui popular al comunei Munteni 
Buzău, analizând activitatea 
desfășurată de tovarășul depu-
tat Stan Dumitru, președintele 
comitetului executiv al Sfatului 
popular al comunei Munteni Bu-
zău, constată următoarele:

S-a constatat că tov. Stan Du-
mitru nu a respectat atribuțiunile 
ce i-au revenit potrivit legii nr. 6, 
nu a ținut cont de încrederea pe 
care Sfatul popular i-a acordat-
o, neglijând sub toate aspectele 
sarcinile care i-au revenit în ca-
litatea pe care a deținut-o.

Tov. Stan Dumitru, în ziua de 
17 august 1960 venind în comu-
nă  sub infl uența unui pahar de 
vin, a luat arma de tir și a tras 
în farul bicicletei  unui cetățean, 
glontele nimerind în curtea unui 
alt cetățean vecin șli lovind  un 

copil  în etate de 3 ani drept 
în cap. Acest caz este cercetat 
și de procuratură și urmează să 
fi e judecat de Tribunalul Popular 
pentru a se hotărî și a i se aplica 
sancțiunile legale.

Tovarășul Stan Dumitru nu a 
fost sincer să arate că tatăl lui 
a avut un frate care a fost con-
damnat la 8 ani închisoare pen-
tru  politică legionară și deținere 
ilegală de arme și muniții, fi ind 
trimis cu domiciliu obligatoriu 
în regiunea Constanța. Des-
pre existența acestui unchi 
tovarășul Stan Dumitru nu a 
arătat în niciun document ce se 
afl ă la dosar.

Numitul Stan Dumitru a po-
sedat el însuși arme ilegale, 
cum reiese din documentele 
Miliției raionale la matricolul nr. 
34, în care se consemnează 
că a posedat  două pistoale pe 
care le-a predat, plus o armă  
ZB cu țeavă retezată, de care 
nu se știe ce a făcut cu ea.

S-a mai constatat că Stan 
Dumitru nu este cinstitit și că în 
diferite ocazii și-a însușit bani 
și cereale de la diferiți cetățeni 
din comună, cum a fost cazul 
cu cei 4 saci de grâu de la Ion 
R. Dumitru, Toma Nicolae, Du-
mitru Ducă și Nicolae Ștefan. A 
luat 1.000 lei pentru a le sustra-
ge cererile  de intrare în G.A.C. 
de la tov. Gheorghe Șt. Dudu și 
Constantin Mazilu. 

Și-a mai însușit de ase-
menea suma de 525 lei, bani 
proveniți din darea în arendă a 
unei suprafețe de 2,50 hectare 
teren arabil de la Sfatul popular 
cetățeanului Nae Frâncu (…).

În ce privește activitatea 
profesională, în calitatea sa de 
președinte al comitetului execu-
tiv al Sfatului popular comunal 
s-a constatat că este necores-

punzător, mai mult, nu caută să 
respecte programul de lucru, 
fi ind exemplu personal de indis-
ciplină în muncă față de restul 
salariaților. Tov. Stan Dumitru a 
căutat să lucreze de unul singur, 
îndepărtând de la o conducere 
unică celelalte foruri cu munci 
de răspundere din cadrul comu-
nei.

Față de activitatea necores-
punzătoare desfășurată de nu-
mitul Stan Dumitru, președintele 
comitetului executiv al Sfatului 
popular al comunei Munteni Bu-
zău, propunem sesiunii să i se 
retragă calitatea de președinte 
al acestui comitet executiv.

Propunem sesiunii de ase-
menea să aleagă în funcția de 
președinte al comitetului execu-
tiv al Sfatului popular al comu-
nei Munteni Buzău pe tovarășul 
deputat Ghiță Gheorghe, mem-
bru de partid, element devotat 
cauzei partidului, cu putere de 
muncă, cu spirit tovărășesc cri-
tic și autocritic, care considerăm 
că datorită rezultatelor muncii 
lui până în prezent va putea să 
facă față cu conștinciozitate sar-
cinilor ce-i vor fi  încredințate.

Președintele de ședință, 
Gâdăr Emanoil. 

NOTĂ: Mai este nevoie 
de comentarii? Doar unul 
singur. Acesta este mo-
mentul în care intră în sce-
nă Gheorghe Ghiță, care 
la vremea aceea era un 
simplu MORAR, la moara 
naționalizată a lui Petres-
cu.  De aici, timp de 29 de 
ani, nea Ghiță va fi  omul nr. 
1 al comunei, făcând pen-
tru Munteni Buzău atâtea 
lucruri bune încât cartea 
aceasta a noastră nu le-ar 
putea cuprinde.
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Marile secrete 
ale omenirii

Sfântul Graal 
și „Codul lui 

Da Vinci”

Conform unui arheolog 
italian, în date fi zice  Sfân-
tul Graal este un obiect, 
un pocal, o tipsie, vasul din 
care Iisus Hristos a băut la 
Cina cea de Taină, ori, în 
altă interpretare, pocalul în 
care apostolul Iosif din Ari-
mateea a strâns sângele 
lui Iisus din rana produsă 
la răstignirea sa. Arheolo-
gul italian crede că Sfântul 
Graal este ascuns într-o ca-
pelă secretă dintr-o bazilică 
de lângă Roma, aceasta fi -
ind foarte greu de descope-
rit fi indcă se pierde într-un 
labirint foarte complicat de 
catacombe. 

Mințile luminate sunt 
însă de acord că nu astfel 
trebuie înțeles Sfântul Gra-
al, care are totuși o natură 
mai incertă și mai compli-
cată, misterioasă și stra-
nie . Acesta poate fi  până 
la urmă nu un obiect fi zic, 
ci poate doar o idee, ceva 
care nu poate fi  găsit și nu 

poate fi  atins, un țel fără 
sfârșit, o căutare perpetuă, 
un exponent al cunoașterii 
supreme..

Cartea din anul 2003 a lui 
Dan Brown, ”Codul lui Da 
Vinci”, un bestseller tradus 
rapid în 44 de limbi și tipărit 
în peste 40 de milioane de 
exemplare (în România a 
apărut în 2004), după care 
s-a realizat și un fi lm cu 
Tom Hancks în rolul princi-
pal) are în țesătura ei exact  
această căutare a Sfântu-
lui Graal. Cartea – scrisă 
extrem de alert și atractiv, 
într-o manieră de roman 
polițist - a iscat uriașe con-
troverse, în special în lu-
mea creștină, viziunea ne-
opăgână a autorului fi ind 
catalogată drept o atitudine 
de religiozitate amorală. În 
roman, Biblia apare ca un 
produs intelectual al omului 
pământean, nu ceva reali-
zat dintr-o inspirație divină. 
Scriitorul desacralizează 

însuși misterul universal, 
despre care  se spune că 
lucrează continuu pentru 
armonizarea contrastelor, 
spre a induce armonia în 
toată lumea fi zică. Celebrul 
autor al romanului „Codul 
lui Da Vinci” îl umanizea-
ză pe Iisus Hristos până 
la transformarea lui într-un 
simplu pământean, desigur 
deosebit dar nu fi u al lui 
Dumnezeu. Autorul crede 
că Iisus a fost căsătorit cu 
Maria Magdalena și au avut 
chiar un copil împreună.

 Punctul de plecare al 
lui Dan Brown este chiar 
celebra lucrare a lui Leo-
nardo Da Vinci „Cina cea 
de Taină”. După cum se 
știe, capodopera aceasta 
(dimensiuni 4,6 m / 8,8 m) 
a fost realizată de marele 
renascentist între anii 1495 
- 1498 și surprinde momen-
tul în care Iisus le spune 
celor 12 apostoli ai săi că în 
curând va fi  trădat de unul 
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dintre ei. În  această geni-
ală frescă,  autorul roma-
nului descoperă  misterul, 
CODUL prin care Leonardo 
ne transmite marele se-
cret: dintre cei doisprezece 
apostoli pe care Iisus îi are 
în  jurul  său, cel din dreap-
ta sa este de fapt o femeie, 
adică însăși Maria Magda-
lena. 

Fără a ne exprima o 
părere proprie, noi vă 
prezentăm în aceste pa-
gini  pictura lui Da Vinci 
„Cina cea de  Taină”, 
evidențiind într-o altă 
imagine și detaliul care 
contează, lăsându-vă li-
bertatea de a vă formula 
o concluzie. 
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O GLUMĂ PREA CA LA ȚARĂ
Mergea unul cu mașina pe o șosea și 

la un moment dat intră într-o porțiune fără 
asfalt, plină cu noroi moale și i se înfun-
dă mașina acolo. După un timp, apare un 
țăran cu doi boi după el.

• Omule, mă ajuți și pe mine să scot 
mașina de aici?

• Te ajut, dar îmi dai 50 de lei.
• Bine, hai la treabă.
• Leagă țăranul boii acolo, scoate mașina 

și zice:
• Apoi,  tată, asta e a 10-a mașină pe 

care o scot  azi.
• Păi, bine tataie, și de muncit pământul 

când îl mai muncești, noaptea?
• Nu, dragă, noaptea sunt ocupat să pun 

apă aici în groapă.

Vorbe de duh 
  

Nu sunt trist că m-ai mințit. Sunt 
trist că de acum înainte nu te mai pot 
crede.

Prietenul adevărat nu este cel ce-ți 
șterge lacrimile, ci acela care te împie-
dică să le verși..

„Mai cu foc”, adică despre pompieri. I-am pus acest 
titlu acestei știri ca să vă trezesc curiozitatea și s-o citiți. 

Fiindcă chiar spune ceva. Să vedem. La 23 decembrie 
1963, în sesiunea comitetului executiv al Sfatului popular 
(primar era atunci Gheorghe Herea, care venise după „nea 
Ghiță” ) s-au adus laude formației civile de pompieri pentru 
obținerea premiului al II-lea la concursul pompierilor 
voluntari din toată regiunea București Premiul II era ceva, 
mai ales că membrii formației PCI au primit, pe lângă o 
frumoasă diplomă, și 200 de lei, aceeași sumă primind în 
mod separat și conducătorul formației, adică neobositul 
cetățean Ion Badea. 

Luând cuvântul la festivitate, pompierii au  adresat 
rugămintea să nu li se mai ia cu împrumut de pe panouri 
uneltele de stins focuri: lopeți, furci și târnuri, găleți și alte 
chestii, pe care le folosea toată lumea la diferite treburi. 
Erau aduse înapoi, bineînțeles, că pe vremea aceea lumea 
nu fura, dar uite că nu era corect să se procedeze astfel.    
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Cheltuielile primăriei
în anul 1957
Grădiniță – 11.100 lei
Învățământ  - 212,900 lei
Dispensar – 12.000 lei Ș4;<=< >@H S<IJ N;J

Construcția acestei școli a început în anul 
1958, când s-a turnat fundația și clădirea  a fost 
zidită până la „centură”. În acel an a rămas așa, 
„la roșu”, fi indcă pentru construcția suportului 
de lemn al acoperișului era nevoie de cuie și 
cuie nu se găseau. În anul 1959 s-au mai găsit 
ceva cuie, de aceea clădirea a fost învelită și s-a 
fi nisat tavanul la două clase, după care s-a mai 
făcut o pauză de lucru vreo câteva luni întrucât 
forța de muncă a fost dirijată la școala din 
centru, a cărei construcție era  considerată mai 
urgentă. În sfârșit, când s-a terminat anul 1959 
s-a terminat și tencuirea pe dinafară a clădirii, 
dar mai erau lucrări de făcut, pe care a fost 
nevoie să le preia GAC-ul și chiar să termine 
totul, la sfârșitul anului 1960.

\Citiți și chestia asta
În anul 1960 mai  erau încă în Munteni Buzău 30 de analfabeți. Elevi erau 423 în ciclul 

primar și 134 în ciclul elementar. Director de școală se afl a prof. Amalia Ionescu. Dar nu asta 
era de spus, ci altceva. Anume că școala munteană a înregistrat pe la începutul anului 1960 
un eveniment unic și neplăcut, provocat de prof. Anastase Săftoiu. Și ca să nu vorbim noi, dăm 
cuvântul documentului: „Acest profesor a bătut copilul cetățeanului Istrate Ion în așa hal 
de l-a umplut de sânge” 

Casa de nașteri – 9.800 lei
Cămin cultural – 2.670 lei
Sfatul popular – 52.300 lei
Partea agricolă – 17.100 lei
TOTAL GENERAL = 321.970 LEI

 La 25 mai 1954, meseriașul Cotea 
Constantin de la Ion Roată notifi că Sfatul 
popular al  comunei Munteni Buzău că 
„începând cu data de azi consider anulat și 
fără nicio valoare contractul încheiat între 
Sfatul popular al comunei Munteni Buzău și 
subsemnatul la data de 10 mai a.c. pentru 
executarea lucrărilor de zidărie privind 
construcția unei noi școli pentru următoarele 
motive:

1. Pentru că dumneavoastră înșivă ați 
hotărât acest lucru la data de 23 mai când 
m-am prezentat la lucru.

2. Pentru că nu ați avut materialele 
necesare aduse pe șantier (…) muncitorii angajați 
de mine și-au găsit de lucru în altă parte (…). 
Prin prezenta notifi care vă cer să-mi plătiți daune 
materiale în sumă de 3.000 de lei deoarece având 
angajament cu dumneavoastră am refuzat altă 
lucrare”.
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Cu ce se ocupau oamenii 
în anul 1931

Sigur,  marea majoritate a oamenilor din sat 
se îndeletnicea cu agricultura, acesta era și mij-
locul de subzistență (apropo, nu există date în 
arhive despre eventuale exporturi de cereale 
din Munteni Buzău și nici măcar de o implicare 
serioasă a oamenilor de aici în comerțul cu ce-
reale). Nevoile vieții de zi cu zi impuneau însă și 
existența unor alte meserii, pe care unii cetățeni 
le practicau chiar în paralel cu muncile agricole. 
Un tablou al ocupațiilor din anul 1931 ne  ofe-
ră date  interesante asupra structurii sociale a 
populației muntene, dar aruncă și o lumină asu-
pra gradelor de civilizație și de confort ale acelui 
moment. Așadar, redăm o listă a meseriilor din 
1931, pe care am completat-o și cu numele celor 
care le practicau:  Constantin Tudor – fi erar, Du-
mitru Toader – cismar, Dumitru Ion Moise – mo-
rar, Ene Moise – comerciant, Florea Dumitru – 
muncitor, Gheorghe Boerescu – învățător, Ghe-
orghe Vulpe – funcționar, Gheorghe Iordache 
– comerciant, Gheorghe Fulgeanu – învățător, 
Gheorghe Mihăilescu – cismar, Ion Nicolae Mo-
isescu – funcționar, Ion Petrescu – morar, Ion 
Tomescu – comerciant, Ion Ionete – comerciant, 
Moise Dragomir – comerciant, Nicolae Bratosin 
– învățător, Panait Guzulescu – cântăreț biseri-
cesc, Stancu Iordache – comerciant, Stefan Du-
mitru – comerciant, Teodor Minculescu – preot 
(avea 34 de ani), Vasile Georgescu – comerci-
ant, Ștefan I. Zaharia (comerciant).    

Cele 7 minuni ale 
comunismului în România

1. Toată lumea avea de lucru.
2. Deși toată lumea avea de lucru, 

nimeni nu muncea.
3. Deși nimeni nu muncea, planul se 

făcea peste 100 %.
4. Deși planul se făcea peste 100 %, 

nu puteai cumpăra nimic.
5. Deși nu găseai nimic de cumpărat, 

toată lumea avea de toate.
6. Deși toată lumea avea de toate, 

toți furau.
7. Deși toți furau , niciodată nu lipsea 

nimic.
D

E
 M

U
L
T

E
 O

R
I 

O
M

U
L

 
C

U
M

P
Ă

R
Ă

 P
R

E
A

 
S

C
U

M
P

 B
A

N
II



ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

61

Scriind această informație, mai întâi ne-a lăsat 
gura apă, apoi ni s-a făcut foame. Și o poftă nebu-
nă de sărmăluțe în foi de varză, bineînțeles cu 
mămăliguță, drob din piept de pui cu ciuperci și  
fi căței, pastramă de oaie, dată prin baiț de mi-
rodenii și usturoi, apoi pusă la grătar. Acestea 
sunt felurile de mâncare cu care Muntencuțele Du-
mitra Ioana, Dumitru Doina, Radu Paraschiva, 
Dumitru Anișoara și Dumitru Neacșa  au încântat  
juriul concursului  de preparate culinare de tradiție 
ialomițeană, mai bine zis de „mâncare de-a noas-
tră, cum făcea bunica”.  

Concursul s-a desfășurat în luna octombrie 2014, 
LA CASA TUDORII, adică pe câmpul de lângă Giur-
geni, unde s-a afl at orașul medieval  despre care se 
spune că a fost leagănul nașterii marelui domnitor 

unifi cator  MIHAI VITEAZUL. Tudora din titlul „gus-
toasei” manifestări, pe care o organizează acolo în 
fi ecare an Muzeul nostru județean de istorie, a fost 
mama lui Mihai Viteazul (Teodora Cantacuzino, pe 
numele ei adevărat), care, ca gospodină harnică și 
primitoare, era renumită și prin priceperea ei de a 
găti cele mai gustoase mâncăruri.

Cu această ocazie, pe lângă aprecierile și feli-
citările pofticioase ale juriului, gospodinele noastre 
Muntencuțe au fost distinse cu un premiu în bani, 
destul de „gustos” și acesta, precum și cu Diploma 
de „Maestru bucătar”.

Imaginile de deasupra acestui text  vă prezintă 
standul organizat acolo cu produsele de la Munteni 
Buzău, din care nu puteau lipsi binecunoscutele 
măști create de munteanul nostru Sterian Grigore.  
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Locul 3 pe județ

La 23 februarie 1984, Con-
siliul județean Ialomița a 
acordat premiile cuvenite 
comunelor care câștigaseră 
întrecerea  din anul 1983 și 
se remarcaseră cu cele mai 
bune rezultate în toate do-
meniile de activitate. Comu-
na Munteni Buzău  a fost dis-
tinsă cu Premiul al III-lea, pe 
celelalte locuri afl ându-se  
Balaciu (locul I) și Gheorghe 
Doja (locul II).

Mark Twain a spus: „După o anumită vârstă, dacă nu te dor 
toate alea când te trezești, înseamnă că ai murit”.  

Și un epigramist a scris: „Dimineața, pe răcoare, / Când te 
scoli fără efort / Și nimica nu te doare /Să fi i sigur că ești mort”.

Vorbim  aici despre terenul din 
spatele școlii 2, unde urma să se 
construiască o biserică, proiect 
din care în fi nal a rezultat doar 
construirea unei clopotnițe, clădi-
rea bisericii fi iind ulterior amplasa-
tă pe actuala locație. Acest teren 
provenea de la frații Gheorghe și 
Dumitru Frăsineanu ”cu domici-
liul în comuna Cătina, județul 
Buzău”, se precizează în docu-
ment, care au vândut Căminului 
cultural ”G.D. Boerescu” (acesta 

reprezenta  în acest caz obștea 
comunei), „în scopul de a se 
clădi pe el un lăcaș de biserică 
pentru creștinii ortodocși din 
comuna Munteni Buzău un loc 
de casă viran în suprafață tota-
lă de 4.400 mp”.

În document se precizau și 
vecinătățile terenului: la nord – 
Mița P Teoharie și Costache D. 
Duru, la răsărit – Dragna V. Dedu 
și Tatu P. Stoian, iar la sud și la 
vest – strada.

UN TEREN ȘI O MICĂ ISTORIE

Pe acest loc se afl ă acum 
Școala nr. 2 și Grădinița 

de copii, corpul B

Două și amândouă bune
• Când începi să îmbătrâne$ti, tot ce mai 
func%ionează te doare, iar ceea ce nu doare 
nu mai func%ionează.

• Când vorbesc cu bărba%ii căsători%i, 
povestim la fel $i am impresia că suntem 
to%i însura%i cu aceea$i femeie.

GLUMĂ RĂUTĂCIOASĂ
 -- Îți voi demonstra că nu valorezi  nimic, îi 
spune soțul soției.
 Face un semn unui taximetrist și-l întreabă:
 -- Cât îmi luați până la gară?
 -- 200 de lei.
 -- Și cu soția?
 -- Tot atât.
 -- Vezi, dragă, că nu valorezi nimic?
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 INFORMAȚIE
În anul 1905, comuna Munteni Buzău 

se afl a în componența plășii Armășești, 
plasă în care  erau cuprinse 19 comu-
ne. În anul respectiv, plășile județului 
Ialomița erau: Lehliu, Armășești, Ceacu, 
Fetești, Slobozia, Țăndărei. Reședința 
județului era la Călărași (care purtase  
numele Lichirești), acesta fi ind singurul 
oraș din județ (Slobozia a devenit oraș 
în anul 1912).

În anul 1938, existau orașele Călărași, 
Fetești, Slobozia, Urziceni și plășile 
Călărași, Căzănești, Dragoș Vodă, 
Fetești, Lehliu, Slobozia, Țăndărei, Ur-
ziceni. Comuna Munteni Buzău făcea 
parte din plasa Căzănești.

CHESTII  INTERESANTE

Chestia asta se întâmpla în urmă cu vreo 
peste 35 de ani, era adică prin anul 1980, când 
contabil la cooperativa de consum era tovarășul 
Ion Bocan și când prin comună și prin unitățile 
cooperativei se plimba ca Vodă prin lobodă un 
ziarist răutăcios. Acesta, cam chițibușar, a găst 
toate frigiderele cooperativei scoase din pri-
za electrică, în timp ce afară se derula căldura 
înăbușitoare a verii. Iar când ziaristul a între-
bat  de ce mai stăteau frigiderele alea acolo, 
tovarășul contabil a zis că sunt folositoare ca 
dulapuri. „Curentul electric e foarte scump și noi 
suntem puternic angajați în lupta pentru realiza-
re de economii” – a mai precizat tov. Bocan.

S-a mai întâmplat că ziaristul acela (am pre-
cizat că era chițibușar!) a găsit mai multe năzbâ-
tii cooperatiste, dar cel mai mult a fost șocat de 
expunerea la vânzare a unor borcane cu gem ( 
nu știu  de care, că nu se  menționează nici în ar-
ticolul din „Tribuna Ialomiței”) care expiraseră și 
trebuia să fi e aruncate de  fi x 7 ani. „De ce nu le 
aruncați?”, a întrebat chițibușarul acela cu bloc-
notes. Iar răspunsul contabil a venit prompt:„ fi -
indcă ne costă, am dat bani pe ele, cum să le 

aruncăm dacă sunt în inventar?”.

Timp de aproape 20 de ani după înfi ințare, 
cooperativa agricolă din Munteni Buzău a avut 
succese deosebite în sectorul vegetal, al culturilor 
de câmp, în special la porumb, fl oarea soarelui 
și sfeclă de zahăr. Sectorul zootehnic a fost 
latura mai slabă a preocupărilor și a rezultatelor 
economice. Aceasta până în septembrie 1972, 
când zootehnia a fost preluată de un om harnic 
și mare meseriaș, doctorul veterinar Ion Mihai. 
Acesta, prin strădania și priceperea lui, a deschis 
cornul abundenței succeselor din acest sector, 
confi rmând desigur încă odată înțeleptul proverb 
al românului: OMUL SFINȚEȘTE LOCUL.

UN BANC AGREABIL
Se întâlnește un țăran cu țiganul de 

la capătul satului. Măi, țigane,  era mai 
bine pe vremea lui Ceaușescu, ori acum?

- Era mai bine pe vremea lu Cuaușescu. 
Atunci politicianul făcea politică, țăranu 
muncea și eu furam. Acum, politicianul 
fură, țăranu face politică și toată lumea 
vrea să muncesc eu.     

Nu te certa niciodată cu un prost! 
Te va aduce la nivelul lui și te va 

depăși cu experiența sa.
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UN STOP-CADRU DIN ZIARUL 
„TRIBUNA IALOMIȚEI” LA  ANUL 1980

Vacile, 
vițeii și planul

În luna iunie 
1980, ziarul „Tribuna 
Ialomiței” afi rma într-un 
reportaj că în Munteni 
Buzău erau la data re-
spectivă 1590 de familii 

și că în bătăturile aces-
tora erau  80 de vaci cu 
lapte, vorba ceea, mari 
și late. Discutând cu 
vicepreședintele con-
siliului popular, reporte-
rul a întrebat: „Ați făcut 
contracte cu statul pen-
tru predare de viței? – 
”Ne-au obligat, am fă-

cut obligați”, a răspuns 
omul acela. „Și câți 
viței ați contractat?” – 
„O sută cincizeci, așa 
a fost planul” - „O sută 
cincizeci de la optzeci 
de vaci ?”.

Da, așa era planul. 
Până la urmă, din 150 
contractați s-au predat 

vreo 14, dar important 
era că planul   pe hârtie 
fusese îndeplinit!. Așa 
era pe vremea ace-
ea…

Legumicultori

Oamenii se arătau 
a fi  harnici și pricepuți 
cultivatori de legume. 
Între ei se distingeau 

cei cu solarii dichisite, 
precum erau Dumi-
tru Negoiță, Teodor 
Aftenie, Agapie Mo-
ise, Tănase Traian 
și încă alții. De fapt, 
exemplul bun pleca 

de la primărie (sigur, 
atunci se numea 
consiliul popular), 
care avea în curte 
culturi de legume, dar 
și pepiniere de plopi 
ornamentali și de tei, 

iar vizavi, în curtea 
căminului cultural, se 
găsea o pepinieră 
de arbuști tuia, toate 
acestea pentru a face 
mai frumoase străzile 
comunei.

Grădinița de 
copii la înălțime

Prin grija primări-
ei, a CAP-ului și a di-
rectorului de școală, 
grădinița de copii din 
Munteni Buzău ajun-

sese să fi e una din-
tre cele mai bune din 
județ. Era frecventa-
tă de toți copiii de 
vârstă preșcolară, 
care aveau aici crea-
te toate condițiile de 
educație și de joacă. 
Buna organizare a 

unității, în toate re-
sorturile ei, se datora 
și directoarei, edu-
catoarea Elena Bej-
gu, dar trebuie să 
spunem că atracția 
deosebită o exercita 
și calitatea mâncă-
rii ce le era servită 

celor mici, mâncare 
mai bună decât „la 
mama acasă”, pre-
parată și servită cu 
talent și cu dragoste 
de șefa bucătărea-
să, doamna (atunci 
era tovarășa) Virgi-
nia Cristea.

Autorul articolu-
lui deplânge absența 
unui director  pentru 
instituția comunală 
de cultură și incrimi-
nează dezinteresul 
primarului Dumitru 
Matei față de această anomalie. 
Situația creată este chiar ciudată, 
iar motivul  este explicat în fraza ur-
mătoare: „Faptul că fostul director 

al căminului cultural, Dumitru Matei, 
este acum primarul comunei, ca 
o recunoaștere a activității sale și, 
indirect, ca o confi rmare a căminu-
lui cultural drept instituție activă în 

munca de educație, 
ar fi  cea mai bună 
motivație a primarului 
pentru a realiza înca-
drarea  unui director la 
această instituție.”

Mărturisim că nu 
cunoaștem cum s-a rezolvat pro-
blema, care la Munteni Buzău de-
venise intolerabilă, întrucât ea dăi-
nuia de peste un an de zile. 
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ocupat locul 6, primind ca premiu un ceas și 100 
de dolari.

 În anul următor, câștigătoarea din România, ol-
teanca Mariana Mirică, declarată și Miss Europa, a 
urcat pe a treia treaptă a podiumului la Miss Uni-

vers. Ea a devenit ulterior  o 
arhitectă de mare succes în 
carieră. 

După cum se știe, mai exis-
tă și un alt concurs universal 
de frumusețe femininâ – Miss 
World, afl at în competiție cu 
Miss Univers. Ultima întrece-
re  Miss World, în decembrie 
2015, a avut loc în China, 
unde reprezentanta noastră, 
Natalia Onet, s-a clasat pe lo-
cul 17 din 120 de țări. Ea a pri-
mit titlul de Miss World Europa 
de Est și un premiu secundar 

– un contract de modeling pe un an, în valoare de 
30.000 euro. (În anul 2006, reprezentanta noastră, 
Ioana Valentina Boitor, s-a clasat pe locul 2 la Miss 
World, cea mai 
bună performanță 
românească în 
concursurile mon-
diale de frumusețe 
feminină). 

Primul concurs ofi cial de MISS, pentru cele mai 
frumoase femei, a avut loc în anul 1921, în Ameri-
ca. A fost ideea unui întreprinzător din  Atlantic City, 
care s-a gândit că, organizând o astfel de atracție, 
va face ca turiștii să rămână mai multe zile în orașul 
său, el realizând astfel un 
câștig mai bun. În 1932, în 
Belgia a fost organizat pri-
mul concurs Miss Univers. 

În România prima între-
cere de acest fel s-a produs 
în anul 1928, la inițiativa re-
vistei „Realitatea ilustrată”, 
câștigătoarea fi ind Marioa-
ra Gănescu. La preselecția 
pentru acesta s-au înscris 
800 de fete din toată țara, 
în competiție fi ind promo-
vate 72 de tinere. Concu-
rentelor de la noi li se cerea 
atunci să aibă vârsta între 16 și 25 de ani, să nu 
fi e măritate, să aibă o moralitate fără cusur, să se 
prezinte la juriu complet nefardate, cu rochii simple 
și ușoare, pentru a li se putea aprecia frumusețea 
naturală a chipului și linia corpului (atunci nu se ce-
rea apariția fetelor în costum de baie). 

Concursul mai semnifi cativ s-a produs în anul 
1929, când Miss România  a fost  dobrogeanca 
Magda Demetrescu, în vârstă de 17 ani, orfană 
de ambii părinți încă de când era 
mică. Dovadă a faptului că acestui 
concurs i se dădea o importanță cu 
totul deosebită era și componența 
juriului. Din acesta făceau parte, pe 
lângă ministrul de interne, scriitorul 
Liviu Rebreanu, prințesa Alexandri-
na Cantacuzino  și alți importanți 
oameni ai vremii. Tânăra noastră 
câștigătoare, o fată înaltă, brună 
și foarte grațioasă, care ulterior a 
ocupat locul 2 în Europa, a repre-
zentat România și la întrecerea  
Miss Univers din America, unde a 

MISS UNIVERS 2015, 
PIA ALONZO, FILIPINE

Magda Demetrescu Mariana Mirică

MISS WORLD 2015. 
MIREIA LALAGUNA, SPANIA
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30 de cărți de sinteze și monografi i 
istorice, sute de articole și studii pri-
vind istoria românească și universală, 
analize asupra relațiilor internaționale, par-
ticipări la numeroase reuniuni științifi ce în 
țară și străinătate. Deosebit de activ în cer-
cetarea științifi că și în publicistica de speci-
alitate, posesor al tuturor gradelor didactice 
universitare, doctor în științe istorice, con-
ducător al unor instituții de învățământ su-
perior, distins cu  însemne ale recunoașterii 

valorii sale – Ordinul Muncii, clasa a III-a 
(1970), Ordinul „Meritul pentru Învățământ” 
în grad de Cavaler (2004).

Aceasta este, pe scurt, biografi a intelectu-
ală,  profesională și știinţifi că a unui  fi u al 
comunei Munteni Buzău, născut la 1 octom-
brie 1932 din părinţii Ștefan și Liza, Acesta 
este Ștefan Lache omul care mărturisește că 
școala primară pe care a făcut-o la Munteni 
Buzău i-a deschis  orizonturile dorinţei de 
învăţătură, iar amintirile de neșters ale unor 
fi guri de bătrâni ai satului  i-au condus în 
viaţă pașii doar pe drumuri drepte.

Ștefan Lache este un nume scris în marele 
Dicţionar al Personalităţilor României

OAMENI
DIN

MUNTENI
BUZĂU

*
ȘTEFAN
LACHE

Același om în două imagini 
pe care le despart 57 de ani

Nu trebuie să fi i trist că n-ai 
fost remarcat, fi i trist că n-ai 

făcut nimic remarcabil
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AVEREA PRIMĂRIEI ÎN ANUL 1933
La 23 februarie 1933, primăria  

Munteni Buzău a elaborat un docu-
ment în care era cuprinsă întreaga 
avere care îi aparținea. Lăsăm deo-
parte inventarul unor obiecte mă-
runte de prin birourile sale și tran-
scriem  lista celor mai valoroase 
bunuri de inventar. Consemnarea 
noastră este importantă nu doar ca  
prezentare a unui simplu inventar, 
ci și pentru relevanța lui istorică :  

- Local de primărie compus din 2 
camere, sală și polată, construcție de gard, 
învelită cu fi er, donat de locuitorii comunei, 
construită pe locul  proprietatea comunei, 
împrejmuit cu ulucă (nota noastră - localul 
era evaluat la 35.000 lei)

- 2 ha pământ în vatra satului, loc rezervat 
pentru piața comunei și servește la bâlciuri 
(nota noastră – era vorba de terenul pe 
care acum se afl ă căminul cultural).

- 50 arii la marginea comunei pentru 
pepinieră (nota noastră – la aceasta facem 
referire și în altă pagină a cărții).

-   25 arii drum spre gară, donat  comunei 
de domnii Ioan I. Butu, Ioan P. Tomescu și 
Ioan Petrescu.

- 544 hectare islaz dat comunei după 
legea agrară. 

- 4 puțuri pe islaz, cu inel de ciment cu 
furcă și cumpănă pentru adăpatul vitelor.

- 6 uluce de adăpat vitele  pe  islaz.
- 1 telefon.
- 4 felinare pentru străzi.
- 5 lămpi pentru felinare,
- 1 Carte de Aur în amintirea eroilor 

morți în războiul 1916 – 1918 (întrebarea 
noastră – unde se afl ă acest document?)

-  Ceasornic pendulă perete.
-  Goarnă de aramă.
-  5 tablouri personalități istorice. 

-  4 revolvere.
- Pompă de incendiu completă (nota 

noastră –aceasta  valora 20.000 lei, adică 
era foarte scumpă pentru vremea aceea).

(Nota noastră: observăm că din inventar 
lipsește mașina de scris, ceea ce nu era 
deloc bine. În plus, mai trebuie să adăugăm 
că, în comparație cu inventarele similare din 
alte comune, pe care le-am studiat, averea 
primăriei din Munteni Buzău era la vremea 
aceea destul de modestă).

LUCRARE DE ARTISTUL 
PLASTIC DAN STĂNEASE
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Profesorul TITI DAMIAN  pro-
vine din aceeași zonă a Munților 
Buzăului  (un sat din comuna 
Colți), de unde își au obârșia să-
tenii din Munteni Buzău. A fost un 
timp profesor aici, în prezent este 
cadru didactic la  un liceu din Ur-
ziceni. 

A debutat literar într-o  revistă 
culturală județeană  (2001), iar în 
anul 2005 a publicat primul său 
roman. Are la activ și o trilogie 
romanescă (2013) inspirată din 
trăirile și întâmplările pre-colecti-
viste ale unor țărani de la el de-
acasă. Este membru al Uniunii 
Scriitorilor. 

Titi Damian

NICOLAE TEOHARIE –

poetul „legat la ochi cu sentimente”
Într-un poem cu miresme au-

tobiografi ce, NICOLAE TEOHA-

RIE afi rmă că s-a născut „pe una 

din străzile mileniului II, viscolită 

de  iubiri avide”. Strada aceasta, 

spunem noi acum, este în Căti-

nenii de Munteni Buzău, iar casa 

lui este aceeași zidire în care tatăl 

său, domnul Traian,  – prin anii is-

torici 50 -  era pândit zi și noapte 

de jandarmi și de securiști fi ind-

că era „mare dușman al popo-

rului”, al „poporului” comunist, 

bineînțeles!. Altfel, Nicolae – Po-

etul, cel de azi, cel născut  la în-

ceputul anului 51, când comuniștii 

locului se întremau cu perfuzii 

roșii din Răsărit, acest Nicolae 

ieșit mai  alaltăieri la pensie, s-a 

apucat să cioplească din pix încă o 

carte de poezie, așa, ca „supliment 

de tristețe”.

De ce „de tristețe”? El este 

omul care privește înapoi cu  se-

ninătate. Și nu către anii de  la 

Facultatea de drept, ori către cei 

în care a suplinit în învățământ,  

nici către cei mulți petrecuți într-

o funcție  de director comercial 

la o fabrică mărișoară, nu! De ce 

„de tristețe”? El și-a făcut icoană 

din clipele anilor în care „a locu-

it în Eminescu”, în care  a locuit 

„risipit în ferestre și cântece”. Se 

numește asta tristețe? Ori ce poate 

fi  trist în amintirile lui de când tră-

ia în lumea fotbalului? Da, poetul  

a fost , așa zice lumea, cel mai bun 

fotbalist din Munteni Buzău, iar 

alții spun că a fost cel mai bun in-

terpret de teatru, ori recitator… Și, 

afl ând toate acestea, ne întrebăm 

dacă el are dreptate când spune că 

a dăruit comunei Munteni Buzău 

tot ce tinerețea, avântul și entuzi-

asmul din tinerețe l-au ajutat să 

dăruiască. 

„Sunt un creator de poezie” – 

spune el, „poate sunt un ecou an-

cestral al spiritului bunicilor mei 

din Cătina și Bozioru”.  Ori  poate  

este cel ce trimite pentru a se prefa-

ce în ecou vorbe și gânduri dintr-un 

Munteni Buzău așezat atât de bine 

pe umerii timpului. ”Ori poate, în-

cheie el,  sunt omul cel mai simplu, 

care tot atât de simplu răspunde la 

numele de Nicolae Teoharie”.     
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E bună și asta
Reporterul: Spuneți, 

doamnă, cum vă 
mențineți într-o formă 
așa de bună la 85 de ani…
Bătrâna :  Domnule, eu 
pentru o digestie bună, 
beau bere. Dacă nu am 
poftă de mâncare, beau 

vin alb. Dacă am tensi-
nea scăzută, beau vin 
roșu, iar când sunt răcită 
beau țuică. Reporterul 
: Doamnă, dar apă când 
beți? Bătrâna: O, nu! Nu 
am fost niciodată atât de 
bolnavă!

CIUDĂȚENIILE  
UNUI  SAVANT

 Se vehiculează ideea că 
marele savant, fi zicianul  Albert 
Einstein (1879 – 1955),  cel ce 
a formulat revoluționara  teorie a 
relativității, cu a sa fomulă ge-
nială E= mc², a fost corigent la 
matematică în timpul școlii. Vo-
cile cele mai autorizate dezmint 
însă această afi rmație spunând 
că, dimpotrivă, savantul a fost 
un elev strălucit. La vârsta de 12 
ani învăța algebra și geometria 
de nivel înalt, iar la 15 ani era la 
matematică mai avansat decât 
profesorii. 

Altele au fost ciudățeniile sa-
vantului distins cu Premiul No-
bel pentru fi zică în 1921. Omul 
acesta nu purta niciodată șosete 
și a fost chiar la Casa Albă, la 
președintele Americii, încălțat cu 
pantofi  fără șosete. A fost un fu-
mător înrăit, în special de pipă, 

iar părul său era permanent 
ciufulit fi indcă absolut niciodată 
nu se pieptăna. În anul 1919 a 
divorțat de soție, datorită faptu-
lui că nu avea bani să întrețină 
copilul care era pe cale să se 
nască. S-a recăsătorit cu Elsa, 
verișoara lui de gradul I (mame-
le lor erau surori).

A fost un bun cântăreț la vi-
oară. Este absolut celebru fap-
tul că Einstein nu a vorbit până 
la vârsta de 9 ani, alarmânu-și 
părinții cu ideea că micuțul Al-
bert este mut. Când a împlinit 
9 ani, într-o seară, pe când se 
afl au la cină, a rostit deoda-
tă, simplu  și perfect articulat: 
„Supa asta este prea fi erbinte”. 
Întrebat de părinți de ce nu a 
vorbit până atunci, el a răspuns.
„Fiindcă până acum totul a fost 
în ordine”.   
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TOVARĂȘII  
PREȘEDINȚI

La sfârșitul lunii iunie din 
anul 1954, agricultura din 
Munteni Buzău era făcută de 
țărani și era condusă de urmă-
torii președinți:

► La Gospodăria Agri-

colă Colectivă „23 August”  
președinte era tovarășul Nico-

lae  Bârlădeanu.

► La cele cinci întovărășiri 

agricole, președinți erau: 

tovarășii: Ion R. Dumitru, Ion 

C. Dorobanțu, Radu T. State, Ga-

vrilă Z. Ion, Mihai Bârlădeanu.

► Cum se știe, cele cinci 

întovărășiri purtau următoa-

rele nume: Ilie Pintilie, Viață 
Nouă, Înfrățirea, Brazdă 
Nouă și 23 August.

Fă-ți planuri de viitor, pentru că viitorul este 
locul în care îți vei petrece tot restul vieții.

INTERESANT
Aceste enunțuri au același înțeles
Indiferent din care parte se citesc

Ele ne seduc cu desenele;
Era sa pozez o pasare;
Elisa va lasa Toyota sa la Vasile;
Era o tipa rapitoare.

DOUĂ DEMISII CIUDATE
Ne întrebăm ce se întâmplase, 

de ce salariații primăriei  renunțau la 
serviciu și își dădeau demisia. Avem 
ca exemplu două cazuri. Mai întâi, 
Toader Boerescu, despre care decizia 
comitetului executiv al Sfatului popular 
spune: „Având în vedere referatul nr… 
din care rezultă căci tov. Boerescu To-
ader dimisionează pentru a treia oară 
din serviciu ne mai vrând de a mai face 
serviciu la Sfatul popular (…) decidem: 
se desărcinează din funcția de refe-
rent contabil tov. Boerescu T cu data 
de 15 octombrie 1954”.

Destul de repede, la 4 februarie 
1955, o altă demisie: „Subsemnata 
Voica Roman referentă la Sfatul po-
pular cer insistent să fi u scoasă din 
acest serviciu și pusă în cadru dispo-
nibil deoarece nu pot face față servi-
ciului de registratură și telefon și cu 
corespondența deoarece nu pot face 
față”. (Am fost mirați să constatăm că, 
în cele 24 de rânduri ale cererii sale, 
tovarășa Voica nu a pus niciun punct 
și nicio virgulă).   
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Începând cu anul 1949, comitetul  provi-
zoriu al Sfatului popular, care conducea co-
muna, ținea ședințe săptămânale de lucru 
și, de regulă, acestea aveau două puncte 
principale pe ordinea de zi: colectarea pro-
duselor pentru  predarea la stat, adică co-
tele obligatorii, cum erau numite în epocă   
(un fel de jecmăneală care lăsa sătenii mu-
ritori de foame) și combaterea chiaburilor. 
E locul să spunem totuși că în Munteni Bu-
zău chiaburii declarați pe vremea aceea și 
prigoniți erau oameni fără averi semnifi cati-
ve, aveau câte  7-8 hectare de pământ, ori 
chiar mai puțin (despre aceasta vom reveni 
în altă pagină). 

În decembrie 1949, președinte (primar) 
era unul Păsărin. În ședința din 8 decem-
brie, comitetul executiv a apreciat ca fi ind 
foarte măreață adunarea populară care 
avusese loc la căminul cultural (directorul 
căminului era Florian Popescu) în care să-
tenii au aprobat cu multă însufl ețire o scri-
soare „de mulțumire” adresată tovarășului 
Stalin (tocmai la Kremlinul din Moskova tre-
buia să ajungă scrisoarea țăranilor noștri), 
care urma să împlinească în luna aceea 70 
de ani. Pe 15 decembrie, toți tovarășii s-au 

revoltat că Miliția nu ajută la colectarea pro-
duselor  și nu vrea să-i aresteze pe cei care 
nu-și predau cotele obligatorii. 

La 27 aprilie 1950, dispare președintele-
primar  I.oan  Păsărin și apare Grigore I. 
Vlad. (secretarul sfatului popular era Gh. 
Șt. Barbu).  Aici trebuie să spunem că 
președinții  (primarii) nu se alegeau atunci 
prin vot, ci erau numiți de partid și schimbați 
după voia partidului, uneori după o lună-do-
uă. La 19 ianuarie 1951, comitetul provizoriu 
„a luat măsuri”, adică a aprobat  ca Munteni 
Buzău să acorde un ajutor  important „glo-
riosului” popor coreean. Ca să vezi!  La 12 
februarie 1951, președintele Grigore I. Vlad 
a raportat că el îi execută pe chiaburi și că 
i-a pus la punct, făcându-i să dea statului și 
poporului coreean tot ce au prin gospodărie, 
în timp ce secretarul Gh. Șt. Barbu raporta 
că a „dresat” acte de trimitere în judecată 
pentru 6 chiaburi. Toți tovarășii au fost una-
nimi în hotărârea de a trimite cât mai mult 
lapte (tot laptele din comună!) către mun-
citorii din fabrici și uzine și către „sărmanii” 
bolnavi din spitale. S-a mai hotărât să fi e 
dați în judecată și mai mulți chiaburi. La 5 
martie 1951, s-a făcut socoteala și… mare 
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dezamăgire: pe anul 1950 s-a predase doar 
30% din porumbul planifi cat să-l ia statul!. 
Tovarășii s-au mai liniștit doar când au afl at 
de la secretarul Barbu că a mai trimis în ju-
decată încă 6 chiaburi „dușmănoși”. 

La 2 martie 1952, președintele Vlad a 
fost dat afară și în locul lui comuniștii de la 
raion l-au instalat pe Moise N. Pavel. Dar 
să vedeţi necaz! Peste 12 zile, iar şedinţă. 
Procesul verbal consemnează: „Am luat în 
discuție chestiunea tovarășului Moise N.  
Pavel numit președinte al comitetului execu-
tiv al acestui sfat în sesiunea din 2 martie 
a.c. care nu voiește a mai duce munca pe 
motiv că are certuri în familie cu soția. Am 
luat în vedere că cu toate insistențele noas-
tre de a mai duce munca de președinte, 
refuză această sarcină”. Grea situație! La 

repezeală, tovarășul delegat de la raion, pe 
care îl chema Ion Iosif și era șeful secției ca-
dre,  s-a orientat asupra unui tovarăș „care 
călăuzește muncitorimea pe calea trasată de 
partid a socialismului”. Acesta era tovarășul 
Gh. Grama, agent agricol la acest Sfat po-
pular, care a fost numit președinte, până la 
noi ordine. La 6 aprilie același an, Grama a 
fost numit președinte „adevărat”. Dar numai 
pentru 3 luni, fi indcă în iulie 1952, partidul 
a făcut rost de un alt președinte, tovarășul 
Gușe Constantin, avându-l alături ca secre-
tar pe Marin Câmpeanu.Tovarășul Gușe a 
stat în scaunul de primar vreo doi ani, până 
când i-a luat acel scaun Matei Stan (în apri-
lie 1954) , care după doar câteva luni i l-a 
predat  altui primar numit de partid, adică 
tovarășului Iosif Alexandru. 
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Oamenii sunt $ ințele inteligente care taie copacii ca să 
producă din ei hârtie pe care să scrie „SALVAȚI COPACII!”

- Nu este adevărat, nu m-ai 
iubit. Fiindcă dacă mă iubeai, 

te măritai cu altul!

Coloana cu blonde
☺Patru blonde stau înghesuite sub o um-

brelă și niciuna nu se udă. De ce? Fiindcă nu 
plouă.

☺Patru blonde trebuie să stea pe un sin-
gur scaun. Cum procedează ele? Întorc scau-
nul cu picioarele în sus.

☺Blondele la duș. Zice una: dă-mi și mie 
șamponul tău. Cealaltă: de ce-ți trebuie, ai 
unul lângă tine. Prima: nu-l pot folosi, acela 
este pentru păr uscat și eu am părul ud.

☺Două blonde stau la o cafea. Una: vai, 
dragă, ce bună este cafeaua asta a ta. Cealal-
tă: cred și eu că e bună, mi s-a spus că e adusă 
direct din Brazilia. Prima: Formidabil, și uite 
că e încă fi erbinte!.

☺Alte două blonde. Una: dragă, este ade-
vărat că 5 și cu 5 fac 10? Bineînțeles, răspunde 
cealaltă. Prima: atunci, prietenul meu de ce 
zice că 6 și cu 4 fac 10?

☺Ce face o blondă când se trezește 
dimineața? Se uită la ceas și se duce acasă.

preocupari  

sanitare 

La început de secol 20, județul Ialomița era 
împărțit în 6 circumscripții sanitare, comuna Mun-
teni Buzău făcând parte din Circumscripția sanita-
ră nr. 2 Căzănești, alături de încă 20 de localități 
din zonă. Primul agent sanitar de la Munteni Bu-
zău, care avea în grija sa și localitățile Andrășești, 
Ciochina și Căzănești, a fost Melteiu Badea. El fă-
cea parte dintre cei 29 de agenți sanitari din județ, 
care funcționau din anul 1905. În aceeași perioadă, 
moașă era soția agentului sanitar, pe nume Sanda 
B. Melteiu.  

Localnicii din Munteni Buzău erau arondați la 
spitalul din Urziceni, intrat în construcție din anul  
1894 și inaugurat la 6 decembrie 1895. 

Cât privește asistența medicală sanitar-veterina-
ră, aceasta era funcțională la Munteni Buzău din anul 
1906, când localitatea făcea parte din circumscripția 
a 3-a, având reședința la Slobozia. Medicul veterni-
nar al acesteia purta numele profesional de ajutor , 
probabil datorită unui anumit nivel de studii, și acesta 
era Alexandru Popescu. Circumscripția mai avea și 
doi așa-numiți revizori de vite – aceștia fi ind Gheor-
ghe Ionescu, la Slobozia, și Vasile Ghica la Cocora.
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Autorul articolului relatează că a fost să viziteze brutăria din 
Munteni Buzău și a stat de vorbă acolo cu primarul localității, 
Constantin Gh. Ghiță. De la el a afl at că brutăria aparține 
gospodăriei colective și că fusese construită în anul 1968 pe 
o suprafață de 100 mp. Aici se produceau zilnic, din grâul 
colectiviștilor și pentru ei, 3.000 de pâini, deși capacitatea  fa-
bricii  era dublă. Se preciza că aveau acces la procurarea pâinii 
și salariații comunei, care predau grâu aici prin cooperația de 
consum.

Utilajele brutăriei erau automatizate – malaxorul pentru fră-
mântat și cernătorul – iar cuptorul se ardea prin injecție de mo-
torină. Ziaristul s-a entuziasmat în magazie, unde a văzut cum 
sacii de făină stăteau pe grătare  înălțate, asigurându-se astfel 
o bună aerisire a materiei prime. Brutarii erau tineri, impecabil 
îmbrăcați cu albe halate, aceștia numindu-se Oreste Hangu, 
Pavel Vasile, Gheorghe și Ion Stănilă.

Reporterul a stat de vorbă și cu câțiva țărani, ca să le afl e pă-
rerea despre brutărie, acești țărani numindu-se Tănase Sava, 
Aurel Mirică, Iancu Dumitru, Ion Enache, Virginia Bărbu-
ceanu și Florea Popescu, toți confi rmându-i că pâinea de la 
Munteni Buzău era cea mai bună din toate satele dimprejur.

Vorbe serioase 
spuse în glumă
• Vodca băută cu măsură e 

bună în orice cantitate.
• Logica este știința care îi 

permite bărbatului să nu 
înțeleagă femeia.

• Prietenii pot fi  și falși, 

dușmanii sunt întotdeau-

na autentici.

• Oamenii cu prea mulți 

bani sunt de două fe-
luri: apărați de poliție ori 
căutați de poliție.

• Din păcate, arta de a fi  cu 
adevărat pașnic  se învață 
în război.

• Nimeni nu este destul de 
inteligent ca să convingă 
un prost că e prost.

• A iubi nu înseamnă a ne 
privi reciproc, ci a pri-
vi amândoi în aceeași 

direcție.

GLUME PENTRU 
DISTRACȚIE

Soția e plecată în deplasare 
și își  sună soțul acasă:

− Dragă, ce face pisica?
− A murit.
− Dar tu nu ai inimă? Pu-

teai să-mi spui mai pe ocolite… 
că a fost pe acoperiș, că a că-
zut… Dar mama ce face?

− E pe acoperiș!

De Ziua Îndrăgostiților, la 
fl orărie:

− Aveți felicitări pe care 
scrie ”EȘTI SINGURA MEA 
 IUBIRE”?

− Da.
− Dați-mi 5 bucăți.
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VECINA NOASTRĂ, CALEA FERATĂ

În anul 1898 a început studiul pe teren în 
vederea întocmirii proiectului pentru constru-
irea căii ferate Slobozia -Urziceni-Ploiești. În 
realizarea acestui proiect erau în mod egal 
interesate județele Ialomița și Ploiești, astfel 
că acestea și-au împărțit și cheltuielile. La 29 
decembrie 1905, la Călărași, a fost convoca-
tă o ședință  la consiliul județean, pentru a se 
aproba construirea acestei linii  cu  participarea 
județului nostru, ocazie cu care s-a votat și con-
tractarea unui împrumut de 7.640.000 lei, ca 
parte a acoperirii devizului general care se ridi-
ca la  11.300.000 lei. Împrumutul se făcea  pe 
termen de 40 de ani, cu o dobândă de 5% pe 
an. S-a găsit chiar și  soluția ca 46 de localități 
care intrau în raza de amplasare și de activitate 
a liniei ferate, până la o vecinătate de 15 km, 
să mărească  impozitele și taxele locale,  pen-
tru a putea colecta unele sume de bani cu care 
să contribuie la realizarea lucrării. Între aceste 
localități se afl a, bineînțeles, și Munteni Buzău.

Contractarea împrumutului s-a votat însă 
abia la 4 martie 1906 și astfel se deschidea 
drumul pentru începerea lucrării. Linia ferată 
urma să aibă pe teritoriul județului nostru 76 
km, costul acesteia  ridicându-se la suma de 
10.521.600 lei. Noul drum de fi er  era prevăzut 
să aibă stațiile. Perieți, Andrășești, Căzănești, 

Balaciu, Broșteni, Urziceni, Armășești (haltă), 
Jilavele. După anul 1944, au mai apărut și alte 
stații. Cum se vede, în prima etapă nu era plani-
fi cată  pentru Munteni Buzău nici măcar o haltă, 
gara Căzăneștii fi ind desigur foarte aproape. 

Lucrările, conduse la partea de „facere a te-
rasamentului” de inginerii Gr. Stavăr și N. Mai-
marolu, au început deci în martie 1906 și au 
durat doi ani, inaugurarea liniei ferate produ-
cându-se în anul 1908. Desigur, mulți ani mun-
tenii s-au servit de gara Căzănești, dar când 
necesitățile lor de a călători totuși cu trenul s-au 
înmulțit, când au apărut foarte mulți navetiști 
care  își aveau locul de muncă la Combinatul 
ISCIP, la fabricile și șantierele din Slobozia, la 
fabrica de ferite din Urziceni etc., ori elevii care 
se deplasau la liceele sau școlile profesionale 
din Slobozia și Urziceni, s-a pus tot mai seri-
os problema  ca și la Munteni Buzău să exis-
te măcar o haltă CFR. În plus, chiar și nevoile 
economice au impus această necesitate, va-
goanele de marfă care veneau sau plecau de 
aici având nevoie de amenajarea unui punct de 
oprire. Ulterior,  obținându-se de către primărie 
(care a inițiat demersul)  acordul CFR,  halta a 
fost  amenajată, în anul 1989, și constă dintr-o 
clădire și peron. Aceasta este și azi foarte utilă 
și intens folosită de navetiști. 



ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

77

SCRISOAREA UNUI OM BĂTUT
Domnule rezident, subsem-

natul Ghiță Iatan, proprietar și 
comerciant, domiciliat în gara 
Căzănești, județul Ialomița, res-
pectuos vă aduc la cunoștință ur-
mătoarele:

În ziua de 5 mai  a.c. (vineri) pe 
la orele 10 și jumătate ziua, fi ind 
pe peronul gării Căzănești, che-
mat de domnul șef al postului de 
jandarmi Căzănești anume Oua-
tu, în vederea unei declarațiuni ce 
urma să dau pentru un incendiu 
ce am suferit, locuitorul Gheor-
ghe Iordache, comerciant  din 
comuna Munteni Buzău, județul 
Ialomița, astăzi stabilit în orașul 
Buzău nu știu pe ce stradă, fără 
vreun schimb de cuvinte, pe la 
spate, a sărit asupra mea cu un 
băț gros și m-a lovit de mai bine 
de 20 de ori peste cap și unde ne-
merea, înjurându-mă îngrozitor, 
m-a trântit jos, călcat în picioare 
și în stare gravă sunt în prezent 
internat în spitalul Urziceni din 
județul Ialomița. 

Sărind în ajutorul meu piche-
rul CFR Zaman și dl. șef al stației 
Căzănești, anume Vasile Atana-
siu, sus numitul a scos un șiș și 

i-a amenințat și pe dumnealor că 
îi face bucăți dacă încearcă să 
mă salveze. 

După această agresiune, a 
fugit, s-a suit în automobilul pro-
prietatea sa și a dispărut. Fiind 
avizat  șeful postului de jandarmi 
anume Ouatu, pentru care ve-
nisem și care era în biroul D-lui 
șef al stației, deși a avut sufi cient 
timp să ia cuvenitele măsuri, nu a 
făcut aceasta, având în vedere că 
sunt în strânse legături de familie, 
având și copii botezți unul altuia. 
(…)

Primele măsuri s-au luat de 
Dl șef al stației, luându-se și 
declarațiile martorilor prezenți, 
proces verbal dresat de dom-
nia-sa, care se afl ă în prezent în 
mâinele domnului șef al postului 
și care întârzie în mod sistematic 
cu trimiterea la locul de drept, cu 
credința că va reuși să mistifi ce 
declarațiile martorilor ce le-au 
depus în fața d-lui șef al stației, 
ceea ce eu cred că se poate face, 
având în vedere că a doua zi s-a 
dus cu mașina  la postul de jan-
darmi și căpătând instrucțiuni de 
acolo i-a promis picherului Za-

man 5.000 lei, numai să își retra-
gă declarațiunea, fi ind alta scrisă 
și subscrisă de d-sa, precum și 
la ceilalți martori, având pe prie-
tenul său Radu Sava cerealist în 
gara Căzănești, ambii au umblat 
pentru retragerea declarațiunilor, 
acești indivizi bazându-se pe bani 
sunt spaima neguțătorilor din îm-
prejurimi și tuturor  funcționarilor 
din împrejurimi. 

Vă rog  excelență să dați ordin 
(etc…) menționez că sunt om de 
peste 70 de  ani iar susnumitul este 
în fl oarea vârstei. (Semnătura).

Nota noastră: Cercetând 
documentele ulterioare, am 

afl at că agresatul Ghiță Iatan a 
rămas în fi nal și bătut și… cu 
banii luați, ceea ce arată clar 
că de când e lumea și pămân-
tul nu-i nimic nou sub soare.

DIVERSE

LA SERVICIU

1. Să nu gândești.
2. Dacă gândești, să nu spui.
3. Dacă spui, să nu scrii.
4. Dacă scrii, să nu semnezi.
5. Dacă semnezi, să nu te miri. 

 

ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI
 

- Care este cel mai 
periculos loc din lume?

- Patul. Acolo mor 80% 
dintre oameni.  

-  Prin ce se deosebește 
un om de o cămilă?

-  Cămila poate să lucreze 
o săptămână fără să bea, 
iar omul poate să bea o     
săptămână fără să lucreze.

-   Care este asemănarea 
dintre o mașină nouă și un 
soț?

-   Ambele funcționează 
bine doar în primul an.
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Străzile comunei 

în anul 1939

Strada Mihail Kogălniceanu
Strada Ion Brătianu
Strada Al. Ioan Cuza
Strada Take Ionescu

Strada Regina Elisabeta (861 m)
Strada Regina Maria (861 m)

Strada Regele Ferdinand I (707 m)
Strada Regele Carol I (707 m)

Strada I.G. Duca
Strada Mareșal Averescu (793 m)

Strada Căminului Cultural (1.793 m)
Strada Marele Voievod Mihai (1.651 m)

Strada Regele Carol II (1651 m)
Strada Armand Călinescu ( 1.830 m)

Strada Octavian Goga (1.830 m)

(Consultați și pagina 23)

Bancuri sub formă 
de glume

♦ Pietonul către șoferul 
care l-a lovit cu mașina: 

-- Ce faci, domnule, ești 
orb?

-- Băi,  de ce mă faci orb? 
Nu vezi că te-am nimerit?

 ♦ Doi moldoveni se lo-
vesc ușor cu mașinile în 
mijlocul orașului Vaslui. 

Amândoi ies nervoși din   
autoturisme:

-- Băi, dar tu ești bolând? 
Șine ți-o dat ție carnetul, 
băi?

-- Dar șine ți-o spus ție, 
băi, că eu am carnet?

♥ Soția urcă pe cântar și 
soțul îi spune:

− Dragă, nu ești grasă 
deloc. Doar că, păstrând 
proporțiile, la greutatea ta 
ar trebui să fi i puțin mai 
înaltă.

− Poate că ai dreptate. 
Și cam ce înălțime cores-
punde cu greutatea mea?

− Cinci metri și jumă-
tate.
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E V O L U Ț I I
NUMĂRUL LOCUITORILOR

ÎN ANII :
1897 --   968
1906 – 1.332
1912 – 1.709
1914 – 1.659
1925 – 1.745
1929 – 2.523
1930 – 2.468
1935 – 3.011
1937 – 2.998

1941 – 3.272
1948 – 3.568
1956 – 4.256
1966 – 5.260
1977 – 4.906
2000 – 3.907
2012 – 3.693
2015 – 3.528

ADMINISTRAȚIA COMUNEI
A AVUT  URMĂTOARELE
FORME DE CONDUCERE

LOCALĂ:
► De la început, 

până în anul 1947 –  PRIMĂRIE
► Între anii 1947 – 1949 –

 CONSILIU COMUNAL INTERIMAR
► Între anii 1949 – 1950 –
 COMITET PROVIZORIU

► În perioada 1950 – 1989 –
 SFAT POPULAR COMUNAL

► După anul 1989 –  PRIMĂRIE

Statisticã în actualitate
◙ În anul 2012, conform Recensământu-

lui Național, în Munteni Buzău erau mai mul-
te femei decât bărbați, adică 2.083, față de 
1.610 bărbați. Numărul .gospodăriilor din co-
mună era de 1.648. La sfârșitul anului 2015, 
disproporția se menținea: erau 2.014 femei și 
1.514 bărbați, iar numărul gospodăriilor ajun-
sese la 1.636. În anul 2015, s-au născut 31 de 
copii, dar au decedat 60 de  consăteni, deci ne 
confruntăm cu o evoluție negativă a numărului 
de locuitori. În același an, s-au înregistrat 19 
căsătorii și  4 divorțuri. Fenomenul plecărilor 
temporare la muncă în străinătate sau al  
stabilirii defi nitive în țări străine se manifes-
tă la Munteni Buzău ca fi ind FOARTE SCĂ-
ZUT, față de alte multe localități  și zone din 
România. În prezent, doar 14 cetățeni de 
la noi sunt stabiliți defi nitiv în alte țări, iar 
72 sunt plecați temporar la muncă.  Acest 
fapt reprezintă „o bilă albă” pentru comuna 
noastră, care astfel demonstrează că oferă 
aici o atracție de locuire deosebită, precum 
și mijloace de trai decente și convenabile.
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ÎN SPATELE FIECĂRUI 
BĂRBAT DE SUCCES 
EXISTĂ O 
FEMEIE, 
IAR ÎN 
SPATELE 
FIECĂRUI 
BĂRBAT 
INTRAT ÎN 
FALIMENT 
EXISTĂ 
DOUĂ

AURELIAN ANDREESCU
 A CÂNTAT LA AMARA 

ȘTIIND CĂ MOARE
Recitalul lui Aurelian Andreescu din ziua de 

1 august 1985,  susținut la  Festivalul național 
de muzică ușoară „Trofeul Tinereții” de la  Ama-
ra, a fost cel mai mare eveniment al acestui 
excepțional concurs muzical. Eram atunci ziarist 
la „Tribuna Ialomiței” și am consemnat eveni-
mentul cu aceste vorbe:  „A cântat parcă arzând, 
îngenunchind pe piedestalul muzicii și topindu-se în 
vraja ei răscolitoare”.  

Mă întreb și acum: cum a putut cânta  omul 
acela așa cum a cântat atunci? Dar nu, nu numai  
muzica lui a fost ceva uluitor…  MAI PRESUS DE 
CÂNTEC A FOST TRĂIREA. Nu mai știa de el:  
cânta, trăia, ardea, suferea. Nu mai era cu noi, 
era numai cu el, cu suferința lui lăuntrică. Se ve-
deau toate acestea, se simțeau în mod  surprin-
zător și dureros. Îl priveam cu toții de la masa 
juriului, specialiști, muzicieni, prietenii lui… și la 
un moment dat compozitorul Marcel Dragomir 
a  zis: „Ce e cu el în seara asta? E altul. Ceva se 
întâmplă”. Și publicul, care îl știa bolnav, a simțit 
atunci o mantie neagră deasupra sa și s-a cufun-
dat într-o tăcere grea, descătușându-se la sfârșit 
în copleșitoare ovații.    

În seara aceea s-a petrecut ceva miraculos, 
ceva secret și tulburător. Era un fi nal,  era un 
sfârșit de drum, era un adio… 

CEL MAI 
PRECIS CEAS 

DIN LUME

Se întâmpla, cum am spus, la 1 august 1985. 
A fost CANTECUL DE LEBĂDĂ al lui Aurelian 
Andreescu. Care știa cât de bolnav este și știa 
că va muri curând în cântec. A fost ultimul recital 
din viața sa. S-a retras discret din refl ectoare… 
După mai puțin de un an, la 22 iulie 1986, când 
avea doar 44 de ani, a murit…

Vă imaginați un ceas 
care rămâne în urmă față 
de timpul universal cu o 
secundă după… 138 de milioane de ani?

Ei bine, acesta este un ceas atomic proiectat  și 
realizat de Institutul Național de Fizică al Marii Britanii.

Funcționează pe bază de atomi de cesiu și laseri 
într-un câmp magnetic special.

Ar mai fi  de adăugat că acest ceas este de ultimă 
generație, primul astfel de orologiu atomic fi ind 
construit în America în anul 1949.

Următoarele, mereu mai precise, datează din 
anii 1959, 1964, 1993…
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candidat pentru admiterea la Academia 
de Artă din Viena, dar a fost respins de 
două ori. A  acumulat din această cauză 
frustrări  pe care le-a cunoscut lumea 
de pe tot globul pământesc.. A continuat 
totuși să picteze, realizând circa 3.400 
de  lucrări . Nimeni nu a înțeles niciodată 
de unde avea atât de multă sensibilitate, 
manifestată în pictură, un om de o 
ferocitate animalică. Un schizofrenic a 
cărui meserie a fost moartea. Un om care 
a creat omenirii imense, incalculabile 
pierderi și suferințe. Numele lui a fost 
Adolf Hitler.

CEVA DE RĂS
Rașela se afl ă pe patul      

de moarte, la momentul  
destăinuirilor.

- Ițic, trebuie să-ți spun 
ceva. Ștrulică acela mic 
al nostru, nu e copilul tău.

- Dar cu cine l-ai făcut?
- Cu studentul acela 

care a stat în gazdă la 
noi.

- Cum l-ai convins?
- I-am dat bani.
- De unde ai luat banii?
- Din buzunar de la tine.
- Păi și atunci de ce 

zici că nu e copilul meu?

Prietenii rămân prieteni. Cei care nu rămân... 
înseamnă că n-au fost.
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D E S P R E TONI, 
NUMAI D E   B I N E

L-am cunoscut pe profesorul Anton la Vaslui. 
Eu realizam un spectacol pentru Televiziune și 
el participa cu formația lui de cobzari din satul 
Ghermănești. Omul mi-a atras repede atenția 
prin felul lui  de a se purta – direct și prietenos. 
Și am rămas prieteni pentru totdeauna, el 
devenind pentru mine, simplu – Toni. De aceea, 
când și eu am venit pe aceste meleaguri l-am 
căutat imediat și prietenia noastră s-a reînnodat. 
L-am admirat pentru buna lui idee de a crea și 
la Munteni Buzău o formație de cobzari. Știam 
atunci că i-a fost foarte greu și m-am bucurat 
că a izbutit. Am venit aici să-l întâlnesc de mai 
multe ori. Eram ziarist la „Tribuna Ialomiței” și 
uneori veneam ca să mai scriu în ziar despre 
comună sau despre el. Alteori, veneam doar 
să mai stăm de vorbă. L-am vizitat și când 
era primar. Și iarăși am   scris despre 
el. Articolul purta titlul „De la Munteni 
Buzău, numai vești bune”.  Îi reproduc 
aici fi nalul preluat din pagina de ziar. A 
fost ultimul meu articol de ziar despre 
el. Apoi, el a plecat fără să-mi ceară 
voie, fără să mă anunțe….
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A TRĂIT ÎNTR-O 
LACRIMĂ DE CÂNTEC

Abia la botez și-au dat seama că încă un 
Gheorghe este deja  prea mult și, fi indcă 
nașul era Irimia, au zis că și Gheorghe 
acela mic să fi e strigat tot Irimia. Și lumea 
așa l-a cunoscut. 

A învățat șapte clase, dar în sărăcia 
casei lor treaba asta nici nu s-a prea 
observat. Împlinise  14 ani cănd a apă-
rut  unul Bolozan de prin Săcelele de 
lângă Brașov,  care căuta copii să-i dea 
la meserie cinstită. Și s-a dus cu el, a 
făcut pe-acolo 3 ani de școală profesio-
nală, devenind lăcătuș mecanic.  Îl atră-
gea învățătura și a făcut liceul la seral. A 
stat în gazdă la unul Matepiuc, probabil 
că omul acela era ucrainean, l-a învățat 
bine limba rusă, l-a trimis și la facultate 
în 1964, dându-i apoi în fi ecare lună bani 
cu care să-și mai poată spori și el bursa. 
Toni, când a ieșit și el cu leafă, i-a înapo-
iat acelui om toți banii și numai așa au 
putut rămâne prieteni pentru totdeauna. 

Doamna profesoară Sofi a spune că 
l-a cunoscut pe Toni  încă de pe când 
aveau amândoi emoții la examenul de 
admitere  în facultatea de fi lologie  de 
la Iași. Au petrecut împreună studenția 
și împreună au rămas. Repartizați de 

 facultate în satul din Moldova al doam-
nei Sofi a, Ghermănești,  au  rămas acolo 
vreo 14 ani, după care Toni și-a dorit să 
revină la „matca” lui. La Munten Buzău.  
Unde a găsit exact ce căuta, ce spera să 
găsească – brațele deschise ale unui sat 
și ale oamenilor care îl așteptau. A fost 
aici director al căminului cultural, a fost 
profesor, a fost în anii 1984 – 1987 prima-
rul comunei. A înfăptuit aici de toate: și-a 
consolidat familia, a crescut  și a educat 
doi copii – Radu și Gina, băiatul absol-
vent al Academiei de Poliție  și de zece 
ani, afl at în Polonia, este  managerul unui 
proiect  pentru Comisia Europeană, iar 
Gina profesează de mai mulți ani ca ingi-
ner chimist la compania Expur, una dintre 
cele mai mari fabrici de ulei din țară. Și nu 
trebuie uitat că la Munteni Buzău el a fost 
creatorul uneia dintre cele mai renumite 
formații muzicale – COBZARII. 

Acesta a fost omul. Aceasta a fost bi-
ografi a omului.  Până în anul 2001, când 
din toate a rămas să fi e doar o amintire… 

Ion și Ioana Anton  au venit aici tot din 
părțile Buzăului  Au adus pe lume 11 copii 
și s-au zbătut într-o sărăcie căreia nu i-au 
găsit sfârșitul niciodată. Din cei 11 (se 
spune totuși că erau mult mai mulți, se 
vorbește chiar de 16 copii), 8 erau fete, 
iar pentru doi dintre  cei 3  băieți parcă 
se terminaseră numele de botez și dacă  
aveau un băiat Gheorghe au zis că și al-
tul care s-a născut să fi e tot Gheorghe. 
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În anul 1981, când a revenit pentru totdeauna 
la Munteni Buzău, profesorul Anton avea, pe lângă 
toate planurile lui mari, și un gând secret. În satul 
acela din județul Vaslui de unde venise, Ghermănești, 
înfi ințase   o formație  muzicală de elevi cobzari. Pe 
care voia să o refacă și la el acasă. Dar dacă acolo, 
în Moldova, cobza (care este un instrument foarte 
difi cil) era ceva  cunoscut, la Munteni Buzău totul 
trebuia luat de la zero. Și au fost multe de făcut: 
selecția copiilor, procurarea instrumentelor și a 
costumelor, alegerea repertoriului, multe repetiții 
pentru  pregătirea individuală a instrumentiștilor și 
apoi munca în ansamblu. A fost foarte, foarte difi cil. 
Mai ales că toți copiii  erau antrenați să învețe să 

cânte la mai multe instrumente -  cobză, chitară, 
mandolină, acordeon. Și a izbutit. Timp de 13-14 ani, 
elevii-cobzari au stat în banca întâi a vieții artistice 
ialomițene. Au cântat în toate marile spectacole 
ce se organizau  pe scene și la televiziune, au luat 
totdeauna numai premiul întâi la toate concursurile, 
au fost mândria părinților, a școlii, a comunei, a 
județului. . În atâția ani, unii terminau școala, ieșeau 
din formație și plecau, dar alții erau pregătiți  să-i 
înlocuiască. Copiii au învățat ce este muzica, ce este 
prietenia. Au căpătat gustul victoriei în competiții. 
Au fost cei mai buni.

Când  ne amintim de ei, ne amintim de mentorul 
lor. Omul care a sfi nțit locul și care și-a binemeritat 
pomenirea în această carte.       

cânte la mai multe instrumente -

AU FOST CEI MAI BUNI
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Nu este cel mai bătrân om din Munteni 
Buzău. „Aaa, eu sunt tânăr, zice el, mai e pe-
aici pe lângă mine unu, Dumitru Badea îi spune, 
da  ăsta e bătrân... are 97! Și mai e unu, acela e 
Stănilă, Stănilă Ion, el are 98. Eu n-am decât 92, 
mai e mult până oi ajunge ca ei!...” Nea Dumitru 
Mazilu mă amuză. Are un fel cam șmecheros 
de a vorbi, vorbește coerent ca orice om întreg 
la minte, doar că nu-l prea înțelegi fi indcă i-au 
plecat dinții în căutarea timpului pierdut. 

E curat, e îngrijit, frumos bărbierit și tuns, 
au grijă copiii de el. Stă pe marginea patului și 
gesticulează vioi. Îmi spune ceva de Cuza, de  
războiul „nostru”   de independență, de primul 
război mare, de împroprietăriri… spune așa 
ca și cum el știe precis că eu nu știu nimic și 
trebuie să afl u de la el. „De la Bozioru am venit, 
intră el până la urmă în subiect, am venit și 
când eram copil, după aia am venit de tot pe la 
26 de ani și m-am însurat aici. Ai mei veniseră 
mai demult, veneau pe la început numai vara, 
la muncă, toamna luau  ce făcuseră pe câmp  și 
se întorceau la munte. Eee, munte, nu era chiar 
munte, niște dealuri mai răsărite, da frumoase! 

E frumos la Bozioru. Am fost mereu acolo, vine 
aici și frate-meu, a fost și anu trecut, el e mai 
mare, are 94. Că noi am fost 14 copii. Adică frați, 
da nu numai frați că am avut și surori. Acum 
mai suntem trei, că mai am în viață și o soră cu 
șase ani mai mică. Școală am făcut cinci clase, 
da am acte numai pe patru că în a cincea am 
făcut fără cărți, că nu era cărți atunci. Și a venit 
un inspector și-a zis că dacă n-am avut cărți 
în clasa aia însemnă că n-am făcut-o, da noi o 
făcusem pe niște cărți rupte, vo trei erau chiar 
abecedare. Soția mi-a murit acu  zece ani, mă, 
fată, adă tu poza aia cu mine și cu nevasta, s-o 
vadă domnu scriitor... Eu, uite, am ajuns la 92 
și merg înainte. Să-ți spun eu, domnu scriitor, 
în viață o duci bine, o duci mult. Da știi care e 
secretu ca s-o duci mult? Îți spun eu: secretu e 
unu singur, adică secretu e  să nu te grăbești!”. 

M-am ridicat să plec și el strigă deodată: 
„Măi, fată, păi cum adică, uite pleacă omu și nu 
i-ai dat și lui nici măcar o țuică”. Apoi către mine, 
întinzându-mi mâna lui uscățivă ca un vreasc:: 
„Să mai vii pe la mine, să vii când vrei… și la 
anu și la  celălalt an…”.     
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Lumea științifi că este pur și simplu con-
trariată în fața acestui fenomen, căruia nu-i 
poate găsi nicio explicație. Este vorba de 
un „ochi” de cer  din zona Boziorului, (este 
vorba de zona satului Fisici și a cătunului 
Nucu, în apropiere de Lacul Gotes) care 
pare a fi  o ceață albastră cu irizări ciudate 
și care se înfățișează într-o claritate absolut 
uluitoare, neverosimilă, de un albastru cu 
nuanțe profunde și intense.  Pentru o edifi -
care științifi că, vom consemna că, în scara 
de măsurare termodinamică, ce se exprimă 
în grade Kelvin, cerul cel mai curat de ori-

unde are în sticlirea sa maximum 6.000 de 
grade, în timp ce ochiul de cer de deasupra 
Boziorului din Munții Buzăului are 23.000 
de grade Kelvin. Se spune că  așa ceva 
nu mai există nicăieri în lume!.

Dar să vedem care sunt proprietățile, 
puterile, manifestările, infl uențele și urmă-
rile petecului de Cer Straniu din Bozioru. 
Observațiile directe, experimentele și trăi-
rile nemijlocite ale lumii științifi ce, precum 
și ale unor oameni obișnuiți conduc către 
concluzii   pline de mister, evidente și abso-
lut  inexplicabile, deconcertante și, deseori 
înfricoșetoare. Fiindcă sub această cupolă 
de fantastice  jocuri de irizări, omul resimte 
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alcătuirea imediată  a unei spirale absor-
bante, de tip vortex, care îl transportă într-o 
altă dimensiune. Aici se deschide o poartă 
misterioasă între lumea noastră și lumea 
de dincolo. Aici, simțurile amorțesc, o hip-
notică transă te cuprinde și te coboară în 
adâncurile fi inței tale. Cercetând cu mijloa-
ce extrasenzoriale fenomenele care se pro-
duc în acest  „aer” misterios, îți pare că ți se 
deschid porțile energetice ale universului, 
spațiul și timpul trăirii tale intrând într-un 
acord fantastic cu înseși axa infi nitului.

De-a lungul experimentelor, aici s-au 
produs dispariții misterioase de persoa-
ne, chiar de sub ochii celor ce le însoțeau; 
acestea s-au făcut pur și simplu nevăzute, 
dispărând pentru totdeauna sau apărând în 
alte locuri, printr-o teleportare de care nu 
și-au dat seama. În zonă, aparatele electro-
nice se defectează în mod inexplicabil, apa 
devine „vie” prin atragerea unor proprietăți 
radioactive, se produc anomalii magnetice, 
fenomenele telepatice se activează în ex-
trasenzorialul celor prezenți. Privind intens 
acel loc, te simți absorbit de infi nit, nu mai 
auzi nimic, toate simțurile îți paralizează.

spații atemporale, prin dematerializarea lui 
și prin receptarea unor informații telepatice 
unice și ciudate.

Locul acesta din Munții Buzăului a fost in-
clus încă din timpuri foarte vechi în geogra-
fi a sacră a lumii, ca loc în care potențialul 
energetic se manifestă în plan fi zic și spi-
ritual prin crearea unui perimetru energo-
informațional care trimite corpul uman în 

În mod inexplicabil, localnicii – înfricoșaţi 
de ce se întâmplă aici – numesc acest loc 
ŢARA LUANEI. În această „ţară”, în anul 
1980, doi bărbaţi din Brăila au plecat către 
un cătun numit Nuca, iar în locul  căruia i se 
spune „La Tiharie” unul dintre ei a urcat pe 
o stâncă și, ajuns în vârf, a strigat către pri-
etenul ce rămăsese jos: „Uite ce am găsit!, 
aplecându-se imediat și  ridicând de jos un fel 
de lanţ. În acel moment, omul a dispărut. În 
zadar a așteptat prietenul de jos ca acel om 
să reapară, el a dispărut pentru totdeauna. 
L-a anunţat despre această întâmplare pe 
fratele din Brăila al celui ce dispăruse, aces-
ta venind acolo însoţit de câţiva lucrători de 
Miliţie și Securitate. Fratele a urcat în același 
loc pe stâncă, a găsit lanţul și l-a ridicat. In-
stantaneu a dispărut și el. Cei care au partici-
pat la acest eveniment au fugit îngroziţi. Cei 
doi fraţi nu au mai apărut niciodată!
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Despre o licitație
Sfântul Petru anunță licitație pentru 

confecționarea unui nou gard împrejmuitor 
la Grădina Raiului.

■ Licitează un constructor din Făurei: 
5.000 de euro! Adică 3.000 de euro materialele 
și 2.000 de euro manopera.

■ Vine unul din Dorohoi: 8.000 de euro! 
Adică 5.000 de euro materialele și 3.000 de 
euro manopera.

■ Al treilea licitează un senator: 25.000 
de euro! Și-i spune lui Sfântul Petru: 10.000 
de euro pentru tine, 10.000 de euro pentru 
mine și  5.000 de euro îi dăm ăluia din Făurei 
ca să facă lucrarea.

DOI BEȚIVI ÎN FAȚA UNUI PANOU 
PUBLICITAR. UNUL ZICE:

− Băi, eu am văzut la viața mea beți 
turtă, beți mangă, beți morți, beți criță, dar 
BEȚI PEPSI încă n-am văzut.

24 ianuarie 1943, războiul mondial era în 
continuare crâncen. Ora 10 dimineața. Sală de 
clasă, ticsită de părinții școlarilor-artiști și de alți 
școlari. Dascălii se agită, elevii sunt emoționați. 
Începe programul:

  

1. Imnul Regal. Cântec coral dirijat cu mare 
avânt de   doamna educatoare Maria Gâdăr.

2. Domnul învățător Gheorghe Fulgeanu 
rostește o înfl ăcărată cuvântare despre Cuza și 

Unire.  

3. Recitatorul numărul 1 al școlii, o fată 

năltuță și slabă-slabă, spune   o lungă poezie pa-

triotică.

4. Educatoarea Maria Gâdăr reintroduce în 

prim-plan ansamblul coral, care interpretează 

două cântece patriotice.

5. Toată lumea se dă la o parte ca să permită 

artiștilor să interpreteze piesa de teatru „Florin și 

Florica”. Desigur, instructor de teatru nu putea 

fi  altcineva decât nelipsita doamnă 

Gâdăr.

6. Se termină piesa, publicul 

aplaudă fericit că s-a terminat, corul 

doamnei  educatoare  Gâdăr revine 

obosit și cântă  nepieritorul  cântec 

„La arme!”

Spectacolul s-a terminat, părinții 

copiilor sunt încântați. Lumea plea-

că acasă, doamna Gâdăr e fericită că  

totul a mers bine.

O SERBARE
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La sfârșitul anului 1939, când se încheia 
exercițiul bugetar pe 1938/1939, se constata că în 
conturile comunei Munteni Buzău rămăseseră foar-
te mulți bani, se înregistrase adică in excedent bu-
getar. La fel urma să fi e și pe mai departe întrucât 
și noul proiect de buget  (1939/1940) prevedea să 
se încheie cu un excedent important, adică 170.183 
lei, bani buni pe vremea aceea. Trebuie să mai 
spunem în acest loc și că obiceiul, ori obligația, era 
atunci ca întregul proiect de buget anual să fi e afi șat 
la primărie, ca să-l citească tot omul muntean, ca 
să vadă de unde vin banii și ce face primăria cu ei, 
așa, ca să-și poată da cu părerea și chiar să aprobe 
mișcarea acestor bani în natură. 

În 1939, primarul de la Munteni Buzău avea 51 
de ani, se numea Stancu Iordache și, deși   avea 
doar patru clase primare, se descurca destul de 
bine cu primăria și cu trebile comunei.  Ajutorul lui se 
numea Dinu Costian, și el tot cu patru clase primare,  
fost cadru militar, acum pensionat.

Vorbeam despre bugetul pe exercițiul fi nanciar  

al anilor 39/40. Reluăm ideea pentru a vă arăta pe 
ce se cheltuia o parte din bani. Ei bine, destinația 
unor cheltuieli viza scopuri importante: terminarea 
căminului cultural „Învățător Gheorghe D. Boeres-
cu” care „a luat fi ință în această comună în anul 
1935”, construirea Monumentului Eroilor, înzes-
trarea școlii cu bănci și alt mobilier, împrejmuirea 
școlii și confecționarea celui de-al doilea rând de 
geam pentru 3 „saloane” de clasă, un ajutor pen-
tru clopotnița bisericii, înzestrarea comunei cu a 2-a 
pompă de incendiu, diferite materiale pentru apăra-
rea pasivă etc. 

Tot în anul 1939, la Munteni Buzău se obținuseră 
recolte bune, nivelul acestora fi ind printre cele mai 
ridicate din județ, oricum peste media județeană. 
Acestea erau: la grâu de toamnă – 1.500 kg/ha, 
ovăz – 1.080, porumb – 1.650, mei – 1.050, orz de 
primăvară – 1.100, secară de toamnă – 1.050, lu-
cernă fân – 4.000, dughie fân – 3.000, fasole prin-
tre porumb – 800, mazăre – 1.400, pepeni – 2.500, 
rapiță – 950, bumbac – 130.

E MAI BINE SĂ FII VĂZUT,
DECÂT SĂ FII TRECUT CU VEDEREA
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Pagina cu DE TOATE
Genurile 

muzicale
La început a fost sunetul cuvân-

tului. Apoi Zeul Universal al Muzicii 
a dat din cap dreapta-stânga și a 
apărut muzica rock. Mai apoi a dat 
din mâini și a apărut rap-ul. După 
care, tot el, a dat din picioare și a 
apărut pop-ul. Dar obosit de-atâta 
treabă și după masa copioasă ce 
o terminase, s-a dus la WC, unde 
după ce și-a terminat treaba a tras 
apa. Așa au apărut manelele. 

DE ȚINUT 
MINTE

☻Creierul este un organ 
fascinant. Lucrează continuu 
24 de ore, 365 de zile pe an, 
din momentul nașterii, până… 
te îndrăgostești.
☻Dacă ești un elev foarte 
bun  și ai note numai de 10, ar 
fi  bine să te comporți frumos 
cu colegii tăi care au note mai 
mici. Într-o zi, cândva, ei vor fi  
șefi i tăi.

CÂTE  FETE ?

PRIVIȚI CU ATENȚIE FOTOGRAFIA ȘI SPUNEȚI 
CÂTE FETE SUNT ÎN IMAGINE. Atenție, este 
vorba de o iluzie optică, așa că nu vă grăbiți cu 
răspunsul. (Dezlegarea misterului se afl ă undeva 
în această carte, într-un mic chenar  care ascunde 
vorbele CÂTE FETE?)

CELE MAI POPULARE 
NUME DE FAMILIE ÎN EUROPA

Un studiu recent al frecvenței numelor de familie în 
țările Europei a relevat următoarele rezultate:

- Italia – Rossi, Spania – Garcia, Portugalia – Silva, 
Franța – Martin, Germania -  Muler, Anglia – Smith, Polonia 
– Nowak, Ungaria – Nagy, Rusia – Smirnov, Bulgaria – 
Ivanov și, în sârșit, România – Popa, Basarabia – Rusu.
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Ziarul județean „GLASUL BĂRĂGANULUI”, care se 
tipărea la Călărași,  a apărut săptămânal în Ialomița 
între anii 1933  - 1945 și în paginile sale se regăsesc multe 
știri despre oameni și evenimente din Munteni Buzau. 

SPARGERE
„Prin spargerea casei 

s-a furat locuitorului Nico-
lae Dudu din comuna Mun-
teni Buzău două mii de lei și 
obiecte de gospodărie”.

(26 noiembrie 1933)
 

LOGODNĂ
„Afl ăm cu plăcere că 

domnul Ionel Gh. Iordache, 
cerealist, fi ul cunoscutului 
comerciant domnul Gh. Ior-
dache din comuna Munteni 
Buzău, acest județ, a avut 
pe ziua de 23 august logod-
na cu drăgălașa domnișoară 
Zenovia C. Mircescu din co-
muna  Rași.

 Le transmitem sincere 
felicitări”.

(31 august 1936)

ÎN 
PAGINA 93
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B I S E R I C A A D V E N T I S T Ă
Biserica Adventistă de Ziua a 

Șaptea (pe scurt, Biserica Adven-

tistă) a apărut în România în anul 
1872, când la Pitești s-a format 
o grupă de 13 membri. Cultul a 
funcționat la început pe baza unui 
statut intitulat „Organizația bise-

ricească a Uniunii comunităților 

evanghelice ale Adventiștilor de 

ziua a VII-a din România”, Orga-
nizarea ofi cială a fost consemnată 
în anul 1920, cu ocazia primului ei 
congres. În anul 1933, Decizia Mi-
nisterului Instrucțiunii, al Cultelor 
și Artelor preciza în art. 2: „Se vor 

bucura de drepturile  și libertățile 

pe care Consituția le acordă 

asociațiunilor în genere, asociațiile 

religioase adventiste de ziua a 7-a, 

Baptiștii și Creștinii după Evan-

ghelie”. Credincioșii adventiști au 
fost înscriși între cultele legale din 

România în Legea cultelor din anul 
1948. După anul 1990, cultul a luat 
mai mult avânt, numărul mem-
brilor lui fi ind în prezent la nivel 
național mai mare de 100.000, care 
se exprimă prin postul de televizi-
une „Speranța TV”, prin postul de 
radio „Vocea Speranței”, prin cărți, 
reviste și alte tipărituri. Biserica  
patronează totodată școli dedicate, 
instituții sociale și de educație.

Credicioșii acestui cult acceptă 
Biblia și învățăturile ei ca singurul 
lor crez și se disting prin păstrarea 
zilei de sâmbătă („ziua a șaptea”, 
Sabatul iudeo-creștin, purtător de 
legi morale imuabile) ca zi sfântă 
de rugăciune, liberă de orice altă 
activitate umană.

Într-un Raport din anul 1938 al 
Prefecturii județului, se spune des-
pre Cultul Adventist de Ziua a 7-a 

că a apărut în Ialomița în jurul anu-
lui 1910, precizându-se tot acolo în 
legătură cu  acesta că „Nu s-a dove-

dit contra lor nimic dăunător sta-

tului”. Erau atunci identifi cați 302 
practicanți ai cultului, afl ați cu de-
osebire în 11 localități ialomițene, 
între care Munteni Buzău nu se 
afl a. Centrul principal în care s-a 
stabilizat și de unde a iradiat doc-
trina creștină adventistă a fost tot-
deauna comuna Gheorghe Doja, 
credincioșii de aici fi ind, din toate 
punctele de vedere, și autorii edi-
fi ciului adventist din Munteni Bu-
zău, construit în anii 1990-1992.  

Practic, în Munteni Buzău sunt 
7 creștini adventiști, dar aici se afl ă 
și centrul la care vin pentru închi-
nare în fi ecare sâmbătă credincioși 

și din localitățile învecinate: din 

Cocora (3), Colilia (3), Cazănești 

(1), Ciochina (1), Sărățeni (1), Ba-

laciu (5), Sf. Gheorghe (2), în ziua 

respectivă ofi ciind aici slujba pas-

torul Gabriel Kadar, care locuiește 

în Slobozia, dar este  pastor  și 

pentru alte comunități adventiste 

din județ. 

Apariția cultului adeventist în 

Munteni Buzău a început  imedi-

at după al doilea Război Mondi-

al, când Gheorghe Nuță a primit 

credința de la un frate al său din 

comuna Nucșoara (fostă Râncezi, 

în județul Prahova), de unde de fapt 

provin și locuitorii din Gheorghe 

Doja. După anul 1950, acestuia i 

s-au mai adăugat Neculai Neacșu, 

Ion Popa și Ion Vlad, ei participând, 

până prin anul 1966, la slujbele ce 

se ofi ciau la Gheorghe Doja. După 

1966, adunarea lor se făcea  în 

locuința lui Ion Vlad din Munteni 

Buzău, aceasta până  în anul 1992, 

când în  biserica de aici s-a ofi ciat  

serviciul divin de dedicare a clădirii 

pentru închinare. 
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Cea mai frumoasã 

MISS WORLD  2015 (în fo-
tografi a alăturată) a fost decla-
rată de un juriu extrem de exi-
gent MIREIA LALAGUNA din 
Spania, aleasă dintre 110 con-
curente provenind din tot atâ-
tea țări. Ea  are 23 de ani, este 
top-model și este din  Barce-
lona. Interesant este faptul că 
ținutele vestimentare pe care 
ea le preferă sunt realizate de 
o româncă – designerul  Tina 
Olari. Chiar și vestimentația 
cu care  frumoasa Mireia s-a 
prezentat în concursul mondial 
a fost realizată tot de românca 
noastră.

Tina Olari este din Bistrița și 
face acum o fulminantă carie-
ră internațională în modeling, 
după ce în România s-a remar-
cat prin superlativele creațiilor 
sale la cele mai semnifi cative 
demonstrații de gen.

Un articol din ziarul 
„Glasul Bărăganului” (iunie 1946)

Ziua  de 24 iunie 1946 a adus 
populațiunii comunei  Munteni  
Buzău un mare doliu, pierzând 
pentru veci din mijlocul ei pe unul 
din cei mai de valoare gospodar 
ce l-a avut până acum.

Vasile Radu Dudu, un bun 
gospodar, comerciant, om cu 
vază în satul său, ducându-se 
la lacul Sărățuica din marginea 
satului Munteni Buzău să facă 
baie împreună cu soția și fi ica 
lor, s-au suit mai întâi într-o bar-
că ce se găsea la marginea apei 
pentru a face o mică plimbare pe 
apă. După ce se depărtează 10-
12 metri de mal, barca se răs-
toarnă cu ei dar apa fi ind mică, 
aici, au scăpat de orice pericol. 

Așezând-o la loc, Vasile se 
urcă din nou invitându-și și soția 
cu fetița, dar ambele au refuzat 
să se mai urce, după care a por-
nit singur, vâslind spre adâncul 
apei.

Ajutor – mă înec, săriți!
Ce se întâmplase? Barca se 

încărca cu apă, se produsese 
la ea o spărtură și Vasile Dudu 
s-a văzut deodată amenințat de 
înec.

Atunci a sărit din ea și a înce-
put a înota, dar era la locul unde 
apa era foarte adâncă și atunci 
puterile  i-au slăbit, a început a 
se scufunda cu totul, strigând 
în același timp: săriți – mă înec, 
săriți!. Dar era prea departe de 
cei ce trebuia să ajungă la el, 
sărmanul nefericit! Vasile R. 
Dudu s-a scufundat în adâncul 
apei iar când aceștia au ajuns 
au reușit să-l scoată la suprafață 
dar era târziu – intrase în agonie 
și după câteva ore și-a dat defi -
nitiv obștescul sfârșit.

Plâns de toată populația co-
munei Munteni Buzău el a fost 
condus la locul de veci urmat 
până la mormânt de o mulțime 
imensă cum nu s-a mai văzut 
vreodată în satul lui. 

Dumnezeul să-l odihnească 
în pace.
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Duminică, 27 februarie 
1972, de pe programul 2 al 
Postului Național de Radio, 
începând cu ora 14,30, a por-
nit în eter sunet din comuna 
ialomaițeană Munteni Buzău. 
Se difuza concursul „Cine 
știe, câștigă”,  avându-i ca 
examinatori pe profesorul 
Ion Mustață și pe poetul Dan 
Deșliu, personalități extrem 
de cunoscute și populare în 
epoca respectivă.

Concursul, care avusese 
loc la 20 februarie 1972, atră-
sese la căminul cultural din lo-
calitate un foarte nu-
meros public, făcând 
pur și simplu neîn-
căpătoare sala de 
festivități, public ve-
nit să suțină evoluția 
concurenților și să 
asiste la un specta-
col cu totul deosebit. 
A fost ziua mai mult 
decât norocoasă a 
profesorului de la 
școala din Munteni 

Buzău, Octavian Fulgeanu, 
care a câștigat în mod strălu-
cit premiul cel mare, după ce 
a răspuns exact și cu aplomb 
la toate întrebările temei „Lu-
mea satului în proza lui Mihail 
Sadoveanu”. Au evoluat apoi 
tot în calitate de concurenți, 
tehnicianul veterinar Toader 
Dobre din Munteni Buzău și 
Vespasian Chivu din Slobo-
zia, care,  răspunzând corect 
și foarte nuanțat la toate în-
trebările, s-au situat pe trepte 
egale după consumarea celor 
20 de întrebări inspirate din is-
toria județului Ialomița.

Spectacolul care a urmat 
a fost o mare încântare pen-
tru public. Acompaniați de 
orchestra Radioteleviziunii 
Române, dirijată de maes-
trul Radu Voinescu, au cân-
tat pentru entuziastul public 

Elena Munteanu și 
Nelu Orian, dar  și 
Irina Loghin și Be-
none Sinulescu.

Au mai fost în 
spectacol și mai 
mulți actori, între 
care Elena Sereda 
și Adela Mărcules-
cu, precum și câțiva 
importanți poeți, 
care au citit din 
creațiile lor. 
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Victoria Munteni Buzău
Anul 1958. La inițiativa prof. Constantin 

Dima, activitatea sportivă din Munteni Bu-
zău s-a îmbogățit prin crearea echipei de 
fotbal VICTORIA, formație care mai multe 
decenii la  rând a fost un club sportiv de 
referință în județul Ialomița. Victoria Munteni 
Buzău a fost o echipă de referință în fotbalul 
județean, dar  și în campionatul  divizionar 
C, unde a realizat de mai multe ori scoruri 
pur și simplu surprinzătoare cu echipe im-
portante. 

În fotografi a alăturată revedem echipa 
de început, între care se disting jucătorii 
Florian Agapie, Victor Damian, Ilie Agapie 
(care va fi  și antrenor), Bilă, Radu Soare, Ilie 
Mihalcea, Nicu Cristea, Ioniță, Nelu Iorga.   

În anul 1976, Victoria Munteni Buzău a 
avut o dublă   întâlnire  cu o echipă de 
fotbal din Silistra (Bulgaria), obţinând în 
ambele întâlniri un scor favorabil: 1-0 în 
deplasare şi 2-1 acasă. Printre fotbaliştii 
de frunte de atunci se afl au Teoharie, 
Nicolae, Baciu, Măcelaru, Petrescu. 
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La pagina 91 din această carte, sub titlul 
„Sinuciderea tânărului învățător Gheorghe 

Boerescu”, găsiți textul unui articol (și chiar 

facsimilul articolului ) reprodus din ziarul 

„Glasul Bărăganului”. Primul paragraf al 

acestui  material publicistic sună astfel: „În 
dimineața zilei de 14 mai 1935, orele 8,30, distinsul 

învățător Gheorghe D. Boerescu al Șc.  din com. 

Munteni Buzău, încercând să se sinucidă, în casa 

părinților săi, și-a tras un glonţ de revorver în 

frontalul drept, perforându-i craniul. Lovitura 

primită fi ind mortală, după un chin de 8 ore și-a 

dat obștescul sfârșit, în fața părinților, fraților 

colegilor și prietenilor săi, adânc loviți de această 

moarte ”. 

Motivul sinuciderii acestui tânăr învățător a 

fost suferința psihică („fi nețea simțurilor sale”, 

spune autorul) produsă de un fapt aparent banal, 

care se petrece frecvent în existența noastră 

zilnică: „n-a putut rezista atacului ce un personal 

ceferist înfuriat l-a dat contra sa”! – după cum 

scrie în articolul amintit însuși directorul de 

atunci al școlii, Gheorghe Fulgeanu.

Moartea nedreaptă și neașteptată a  tânărului 

învățător, pe care tatăl său, vestitul Damian 

Boerescu, îl iubea mult și își pusese în el mari 

speranțe de viitor, l-a afectat profund pe  acesta. 

După durerosul episod de tristețe pe care l-a 

traversat, bătrânul Damian s-a hotărât să 

veșnicească la Munteni Buzău amintirea fi ului 
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ACT DE DONAŢIE
(FRAGMENT)

Subsemnatul Damian I. Boerescu, domiciliat în comuna Munteni Buzău, județul 
Ialomița, în amintirea scumpului meu fi u, învățătorul Gheorghe D. Boerescu, 
decedat în vârstă crudă de 38 ani, donez de veci și irevocabil  căminului cultural 
ÎNVĂȚĂTOR „GHEORGHE BOERESCU”din comuna Munteni Buzău, județul Ialomița, 
reprezentat prin domnul Alexandru Manciu, prim pretor al plășii Căzănești și 
președinte al Căminului cultural, suprafața de 500 mp, teren loc de casă, situat în 
comuna Munteni Buzău, județul Ialomița, pentru construcția localului propriu al 
Căminului, cu dimensiunile 25 m lungime și 20 m lățime, învecinat la nord și răsărit 
cu străzile comunei și la apus și miazăzi cu restul  din proprietatea subsemnatului.

Terenul ce-l donez îl posed ca proprietate prin actul de vânzare autentifi cat de 
Judecătoria  Ocolului rural Ciochina la nr. 153/1924 și transcris la Tribunalul Ialomița 
sub numărul 2557/1934.

Asemenea donez 25.000 bucăți cărămidă necesară pentru construcția căminului 
și 15 metri cubi nisip. De asemenea, mai donez și întreaga bibliotecă a fi ului meu, pe 
care o predau cu borderou, în care se va arăta costul fi ecărui volum și care face parte 
integrantă din acest act de donație.

 (……………………………………………………………………………………………………………………………….)
(Documentul a fost autentifi cat la Judecătoria Ocolului Mixt  Urziceni de judecătorul P. 

Jelescu la data de  23 octombrie 1935).
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său și numai după câteva luni, în octombrie 
același an, a făcut un act de donație către primărie 
și spre folosul  întregului sat. El a luat hotărârea 
de a dona din proprietățile sale o suprafață 
intravilană, în centrul localității, de 500 mp, 
pe care să se construiască un cămin cultural ce 
urma să poarte numele fi ului său. În plus, același 
donator mai oferea 25.000 de cărămizi și 15 mc 
de nisip pentru începerea imediată a construcției 
, dar și „întreaga bibliotecă a fi ului meu”.

Trebuie spus că până la acest episod în 
Munteni Buzău nu mai existase un sediu special 
destinat pentru căminul cultural, deși aici se 
desfășura o activitate culturală și artistică foarte 
intensă.  Căminul cultural era găzduit, uneori 
cu chirie, alteori fără chirie, în diferite case din 
comună, sediul acestuia fi ind astfel mereu altul. 
Cele mai importante serbări, dat fi ind faptul că 
ele erau realizate cu elevi mai mari sau cu foști 
absolvenți ai școlii, se organizau în săli de clasă. 

Cât privește căminul cultural „Gheorghe D. 
Boerescu”, a cărui locație era chiar pe Strada 
Căminului  (numele străzii fusese atribuit după 
ce construcția începuse, pe un teren alături de 
cel unde își are casa domnul Gheorghe Ghiță, 
fostul președinte al CAP),  el a început să se 
construiască aproape imediat ce donația fusese 
legalizată. Din păcate însă, cu toate eforturile 
lui Damian Boerescu, construcția avansa foarte 
greu. La începutul  anului 1940, deci după 5 ani,  
încă nu era gata. Din documentele de arhivă 
afl ăm că bugetul comunei pe exercițiul fi nanciar 
1939-1940 prevedea cheltuieli „pentru terminarea 

căminului cultural Gheorghe D. Boerescu, care a 

luat fi ință în această comună în anul 1935”. 

Nu deținem  date foarte precise din care să 
afl ăm când a fost fi nalizată lucrarea, dar din 
informațiile culturale pe care le-am descoperit 
în unele documente deducem că acesta a 
început să funcționeze din anul 1940. De fapt, 
construcția aceasta era de o simplitate foarte 
mare. În ea se afl au doar o sală de fesivități cu 
scenă și două cămăruțe care serveau una ca 
magazie, cealaltă fi ind un birou improvizat, 
în care fostul director al instituției, Dumitru 
Matei, a și dormit o vreme. Timp de 20 de ani, 
acest cămin cultural a servit cu bine interesele 
culturale ale comunei. După anul 1960 s-a dat 
în folosință actualul sediu din centru (despre 
acesta scriem pe larg în alte pagini),celălalt, de 
care ne ocupăm aici servind altor scopuri: a fost 
dispensar uman,  grădiniță de copii și brutărie, 
cooperația de consum a avut aici un magazin 
unde vindea unul pe nume Blegu, a fost și 
magazin de mobilă, atelier de reparat televizoare 
și încă altele. Desele reamenajări, neînsoțite de 
vreo reparație,  au degradat clădirea, care după 
anul 1990 , fi ind complet abandonată, ajunsese 
o adevărată ruină. Ideea bună a primăriei a fost 
aceea de a o încredința cuiva, contra cost, care 
urma să o salveze de la prăbușire. Acela a fost 
Constantin Ghiță, care a refăcut-o  din temelie și 
a  amenajat-o ca locuință. 
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Anul 1929. Primarul Ion I. Stan s-a afl at în 
fruntea realizării, pe baza unui studiu, a unui 
document care pentru noi, cei de azi, prezintă 
o importanță cu adevărat istorică. Documentul 
se numea: „LISTA  DE LOCUITORI CARE 
AU CALITATEA DE MEMBRI  AI COMUNEI 
MUNTENI BUZĂU ÎNTOCMITĂ LA DATA DE 7 
SEPTEMBRIE 1929.

Lecturând acest document, desprindem unele 
concluzii – în primul rând, de natură sociologică - 
extrem de importante. Să pornim de la rezultatul 
fi nal. Conform documentului, numărul total al 
locuitorilor comunei era în anul 1929 de 2.523 
de sufl ete, înscrise în  exprimarea generică a  
668 capi de familie. Sporul natural al populației 
arăta destul de bine, având în vedere faptul că 
în anul 1925 numărul locuitorilor era de 1.745. 

Populația comunei era  foarte tânără, media 
vârstei locuitorilor se situa între 35 -45 de ani, 
speranța de viață fi ind însă mult redusă. Așa se 
face că în sat erau doar 7 oameni care aveau 
peste 80 de ani (cei mai „bătrâni” aveau doar 
84 de ani – Stoica Dodan și Ștefana Petre 
Cimpoae)). Multe familii aveau câte  4-5 copii, 
trei familii aveau câte 8 copii. Cele mai tinere 
femei căsătorite aveau 18 – 20 de ani, dar 
existau și două femei căsătorite  care aveau 16 
ani și una de 17 ani. Persoane  necăsătorite, 

femei sau bărbați, având peste 25 de ani  nu 
existau. Toți cetățenii erau de naționalitate 
română. Între persoanele căsătorite exista 
totdeauna un echilibru  rezonabil de vârstă, doar  
într-un singur caz soțul (Dumitru Ciocan) avea 
82 de ani, iar soția 62. Nu exista nici un caz de 
conviețuire în concubinaj, toate perechile erau  
căsătorite legal.

Cel mai întâlnit nume era Dobra, cu varianta 
Dobre -  ca nume de botez și de familie. Existau 
totuși și  prenume, mai mult la femei, care astăzi 
sunt foarte rar  întâlnite. Între acestea erau: Calița, 
Filofteia, Mironica, Ilaria, Frusina, Manda, Sora, 
Marghioala, Dragna, Neacșa, Șerbana, Arahina. 
Ceea ce era cu adevărat neplăcut era că existau 
foarte multe persoane văduve. Bărbați, dar mai 
ales femei. Vârstele acestor văduve, în jur de 
45 – 47 de ani, sugerează faptul că bărbații lor   
pieriseră pe frontul războiului din 1916- 1918. 

Dar, în sfârșit, cel mai interesant lucru era 
acela că în tot satul exista un singur bărbat 
care fi gura a fi   divorțat! Femei divorțate nu 
erau.  Vedeți adică, nu se purta divorțul. 

 

(Citiți în pagina 104 o nostimadă care, event�al, 

ex�lică de ce nu erau divor��ri la Munteni Buzău).
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Pe o placă de ceramică de acum 800 
de ani din Toledo (Spania) scrie: 
Societatea este așa:
SĂRACUL muncește, BOGATUL 

îl exploatează, MILITARUL  îi apără pe  cei doi, 
CONTRIBUABILUL plătește pentru toți trei, LENEȘUL 
se odihnește pentru toți patru, BEȚIVUL bea pentru 
toti cinci, BANCHERUL îi jumulește pe toți șase,  
AVOCATUL îi minte pe toți șapte, MEDICUL îi omoară 
pe toți opt, GROPARUL îi îngroapă pe toți nouă, 
POLITICIANUL trăiește pe spinarea celor zece.
De 800 de ani nu s-a schimbat nimic!

Era la 20 martie 1989. Era lună de primăvară, 
de început de an și de sfârșit de  epocă politică. 
Reporterul de la „Tribuna Ialomiței”.s-a plimbat prin 
sat în ziua aceea și, sub impresia celor văzute și tră-
ite atunci, scria: „La Munteni Buzău, poate mai mult 
decât în alți ani, interesele comunei sunt mai bine 
împletite cu cele ale puternicei cooperative agricole 
de producție, și de o parte și de alta acordându-se 
sprijin pentru un scop precis: adăugarea unor plu-
suri de frumusețe și confort”.  

Reporterul s-a interesat și a afl at că 1989 era 
anul în care urma să se planteze în Munteni Buzău  
mii de fl ori, arbori și arbuști ornamentali, era anul 

în care se defi nitivase schița viitorului: să se facă 
în vale un bazin de înot și un ștrand, să se amena-
jeze acolo  o mini-stațiune de tratament cu nămol 
adus de la Amara, să se facă în comună o casă de 
nașteri și un sediu pentru centrala telefonică. Vesti-
tul președinte al CAP-ului, Gheorghe Ghiță, i-a vor-
bit acelui reporter și despre alte planuri, în care intra 
construirea unui dispensar veterinar și a 2-3 blocuri 
de locuințe pentru specialiști.

Vorbe și planuri frumoase. Oamenii visau frumos. 
Numai că după câteva luni, în noiembrie, Gheorghe 
Ghiță ieșea la pensie, iar în luna următoare regimul 
politic care făcea aceste planuri ieșea din scenă. 

ADEVĂR

SPECTACULOS!
SECUNDA ÎN CARE

FULGERUL 
LOVEȘTE TURNUL 
EIFFEL DIN PARIS

■ București a fost primul oraș din lume 
iluminat cu petrol, în anul 1858, iar Timișoara a 
fost primul oraș european iluminat stradal cu 
electricitate, în anul 1884.

■ Prima proiecție cinematografi că din 
România a avut loc la București, la 27 mai 1896.

■ Primul ziar din România a apărut la Iași în 
1790 și s-a numit COURIER DE MOLDAVIEP

R
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Orice om se întreabă ce este dincolo de moar-
te. Lăsăm la o parte ca neinteresante poveș� le cu 
Iadul și Raiul, întâlnirile cu Sf. Petru și traversarea 
Styxului cu domnul Charon, bătrânul barcagiu că-
ruia îi dăm ca plată bănuțul ce ni l-au legat rudele 
la deget. Lăsăm la o parte și desfătările cu mân-
carea de la pomenile ce ni se fac „pe pământ”, 

întâlnirile de „acolo” cu persoanele cunoscute în 
� mpul vieții și altele… 

Dincolo și de speranța secretă a fi ecăruia că se 
va mai reîncarna și va reveni printre vii, el sau în-
truchiparea lui în altceva (simte, crede cineva că ar 
fi  acum o reincarnare a altei fi ințe de demult, ori 
chiar a fi inței sale?). Deci, dincolo de toate aces-
te închipuiri și mari speranțe există 
totuși întrebările: cum moare omul, 
ce simte când moare, ce face el din-
colo de moarte? Greu sau imposibil 
de răspuns, devreme ce nimeni nu se 
mai întoarce „de acolo” ca să poves-
tească ceva. Și totuși!... 

M-a  căutat cineva să-mi spună 
o poveste. Mi-a relatat că, în urmă 
cu mai mulți ani, fusese supus � mp 
de vreo șase ore unei grele operații  
de ulcer. Mai târziu, în salonul de 
reanimare, lucrurile s-au complicat 
drama� c și, cu asistenta medicală și 
doctorul alături de patul lui, a mu-
rit. El spune că a simțit deodată o 
teribilă ușurare, o fericire  caldă și 
luminoasă și a mai apucat să-l audă 
pe doctor strigând: „S-a dus, l-am 

pierdut!” Și chiar în clipa aceea a 

murit. „Deodată aveam în față un tu-

nel, dar eu parcă nu eram acolo,  eram 

ca într-un tub negru și din capătul ce-

lălalt strălucea o lumină enormă și eu 

alergam către ea și acolo s-a înfățișat 

deodată bunicul meu, care murise de 

mulți ani, și mă chema la el: Vino, vino 

la mine! Și fugeam fericit spre el și de-

odată s-a făcut beznă, a venit peste 

mine un mare întuneric, ca  o smoa-

lă de un negru deplin, în care m-am  

scurs și m-am topit”. 

În cazul acestui om, evenimentele 
au avut un fi nal neașteptat. Consta-
tând decesul, medicul  a hotârât să fi e 

trimis la morgă. A vrut să iasă din salon și, cu mâna 
pe clanța ușii, a revenit la pat să supravegheze aco-
perirea decedatului cu cearșaf. Când l-a privit pen-
tru ul� ma oară, a observat că în acel moment din 
colțul ochiului lui drept se prelingea o lacrimă. Și a 
strigat: „Trăiește!”.

Doctorii spun și cel mai elementar bun-simț 
spune la fel, că momentul, secunda  fi nală în-
seamnă o încetare bruscă a oricărei dureri, o 
pierdere imediată și totală a  judecății, o invazie a 
fericirii și … nimic!  Omul moare căzând instanta-
neu într-un somn fără vise și fără  nimic, un somn 
veșnic.

Bătrânul Charon trece cu barca lui peste râul 
Styx pentru a duce morții în lumea de dedesubt. 

El conduce doar sufl etele celor care poartă 
cu ei, pentru plată, o monedă – obolul și îi predă 

câinelui Cerber. Acesta stă etern de pază 
pentru a permite sufl etelor morților doar să 

intre și niciodată să mai iasă.
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în Munteni Buzău a avut loc la 15 februarie 
1939, cu un aparat care era deplasat prin 
toate localitățile. Nefi ind curent electric, 
aparatul de proiecție funcționa prin 
acționarea unei manivele a sa de către 
spectatori, care făceau cu rândul la această 
manevră. Manivela acționa un dinam 
care producea curent electric, proiecția 
făcându-se direct pe un zid alb.

PRIMA PROIECȚIE 
CINEMATOGRAFICĂ

Spectacol de aniversare la Căminul cultural, 
cu veterani de război în prim-plan

● Religia creștin-ortodoxă a fost fondată în anul 33 
de către IIsus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și de atunci 
nu s-a schimbat niciodată. Asta înseamnă că Biserica 
Ortodoxă are 2000 de ani vechime.

● Până în anul 1054, Biserica Romano-Catolică era 
unită cu Biserica Ortodoxă. În anul respectiv, Papa de la 
Roma s-a despărţit de cele patru Patriarhate apostolice 
(Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim) și a 
operat schimbări dogmatice în principiile religioase ale 
credinţei, separând astfel Biserica Romano-Catolică.

● Religia Luterană a fost fondată de Martin Luther, 

călugăr din Biserica Catolică, la 1517.

● Întemeierea Bisericii Anglicane pare interesantă. 
Aceasta a fost fondată de regele Henric al VIII-lea în 
anul 1534, deoarece Papa nu i-a acordat dreptul de a 
divorţa și a se recăsători.

● Biserica Baptistă a fost întemeiată la Amsterdam 
în anul 1606 de John Smyth.

● Biserica Nazarineanului, Evanghelia Penticostală, 
Biserica Sfântă sau Martorii lui Iehova sunt organizaţii 
religioase sectante.

Pentru cultura 
dumneavoastră generală



104

ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

La începutul secolului 20, 
Biserica era extrem de activă 
în combaterea concubinajului 
și a divorțului. Preoții se im-
plicau direct și foarte activ în 
acțiunea de a-i  duce pe drumul 
cel bun pe preopinenții  acestor 
abateri de la normele fi rești de 
conviețuire în familii sănătoa-
se.  Concubinajul se practica 
mai mult în comunitățile de 
țigani și, în absența intervenției 
primăriilor, în special,  a trebuit 
să intervină preoții  pentru  era-
dicarea fenomenului. Au fost 
anii în care, în multe locuri din 
județ, preoții înșiși erau multi-
plu nași de cununie și ofi ciau 
mai multe cununii deodată. 

În privința absenței divorțu-
rilor din perioada acelor ani la 

UN MATERIAL PROMIS DIN PAGINA 99

DIN PRAGUL DIVORȚULUI, 
ÎN CAMERA ÎMPĂCĂRII

Munteni Buzău, în popor circu-
lă o istorioară foarte nostimă.  
Paroh al bisericii în anii respec-
tivi era preotul Panaitescu, un 
om care făcuse chiar o adevă-
rată pasiune din a-i determina 
pe soții afl ați în ceartă și în pra-
gul divorțului să se împace.Se 
spune că la locuința lui el avea 
o cameră de oaspeți specială și 
aici îi chema ca să stea cu ei de 
vorbă pe împricinați. Îi aducea 
dimineața, stătea acolo cu ei de 
vorbă un ceas sau două, după 
care se prefăcea că are o trea-
bă urgentă și pleca de-acasă un 
timp. ”Să stați aici, le zicea, să 
nu vă prind că plecați până nu 
mă întorc eu că mai avem de 
vorbit”. Și pleca. Rămâneau în 
camera aceea cei doi, stăteau, 

mai și vorbeau, începeau să se 
apropie de gânduri mai bune. 
Dar ce era cel mai interesant 
abia acum se întâmpla. Preo-
tul se întorcea acasă mai spre 
prânz, mai discuta cu ei, după 
care le zicea că ar fi  timpul să 
mănânce și ei ceva. Se scuza că 
preoteasa nu-i acasă și nu știe 
pe unde a pus ea vasele. Astfel 
că le aducea o singură strachi-
nă de ciorbă și o singură lingu-
ră, poftindu-i să mănânce. Și el 
pleca iar. Ați înțeles, da? Când 
el revenea, dacă vedea că ciorba 
fusese mâncată toată de cei doi, 
cu acea singură lingură, era si-
gur că împăcarea se produsese. 
Și chiar așa era!  

Povestea aceasta există în  is-
torie,  dar nu-i exclus ca să se fi  
petrecut ceva-ceva din  ea și  la 
Munteni Buzău. 
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Pictorul Dan Stănease be-
nefi ciază de un spațiu editorial 
foarte generos într-un catalog 
colectiv de prezentare, editat 
de Filiala Ialomița  a Uniunii 
Artiștilor Plastici din Româ-
nia. Gestul acesta publicistic 
repetă de fapt generozitatea 
cu care  i se rezervă și  spațiu 
de exprimare  pe simezele  
expozițiilor de grup  în saloa-
nele de la Slobozia și din țară. 
El este un artist care chiar con-
tează, o personalitate artistică 
distinctă și valoroasă  a acelei 
zone a spiritualității ialomițene 
care intră în armonia culturii 
naționale. Este un privilegiu 
pentru școala din Munteni Bu-

zău să aibă un profesor de ta-
lia lui și o șansă pentru noi de 
a ne afi rma cu el într-un câmp 
de creație în care intră multă 
lume, dar rămâne puțină. 

În eseul de prezentare a ar-
tistului în catalogul amintit, des-
pre opera lui Dan  Stănease se 
spune că este „un artist diferit 
prin modul de receptare a uni-
versului apropiat, un plastician 
de direcție suprarealistă (…) 
complicitatea dintre artist și 
personajele sale, dintre spațiul 
metafi zic și cel real, dintre ma-
teria sugerată și cea propriu-
zis palpabilă, sunt direcțiiile de 
validare ale demersului său 
în care formele nu au detalii 
structurale de identifi care (…)”

S-a născut în județul Giur-
giu, s-a mutat apoi cu familia la 
Alba Iulia, a făcut studiile   uni-
versitare la București și a  pro-
fesat o viață de om la Munteni 
Buzău. „O viață de om”, adi-
că… 38 de ani! Anii lui cei mai 

buni, cei mai productivi, cei mai 
creativi. Anii în care și-a înte-
meiat o familie cu o învățătoare 
munteancă. În care fata și bă-
iatul lui au căpătat aripile cu 
care au ajuns oameni de sea-
mă în București și la Paris. În 
care a fost profesorul onorabil 
și de mai multe ori director al 
școlii timp de 12 ani. În care, 
ca pictor, a creat o operă peso-
nală consistentă și pregătită să 
înfrunte timpul. Și, astfel, poate  
să spună cineva că omul Stă-
nease nu este al nostru?

Anul viitor îl va face pensi-
onar, dar asta nu va schimba 
foarte mult modul lui de viață. 
Va iubi în continuare copiii și îi 
va ajuta să-și dezvolte talentul 
și creativitatea, va fi  același om 
așezat printre cetățenii onora-
bili ai comunei și va munci în 
continuare pentru a-și îmbogăți 
opera artistică. Fiindcă, așa 
cum și el afi rmă, mai are multe 
de spus.

El este pur și simplu PROFESORUL STĂNEASE
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Maria Tănase
La 20 februarie 1937, ma-

rea artistă a cântecului româ-
nesc, Maria Tănase, și-a făcut 
debutul la radio. Milioane de 
români, de la Rege până la 
oamenii din mahalale, au fost 
vrăjiți de glasul ei. Toată lumea 

a rămas mută de uimire și deo-
dată Bucureștiul, întreaga țară, 
au intrat în febra descoperirii și 
cunoașterii acestei uriașe artis-
te. Foarte interesant este faptul 
că, până la acel debut, nimeni 
nu mai auzise de ea.

Pacientul  
„SĂNĂTATEA” 

 

La sfârșitul anului 1968,  
conducerea locală a analizat 
într-o ședință special desti-
nată sectorului sanitar, starea 
acestuia. Concluziile au fost 
de-a dreptul alarmante. În cea 
mai neplăcută stare se găsea    
casa de nașteri (care se afl a 
într-o locuință a unui anume 
Păcularu): nu era electrifi cată 
și sobe nici măcar nu avea. În 
ce privește farmacia, raportul 
o numea „celula de carceră” 
întrucât localul care o adăpos-
tea era extrem de mic. Analiza 
activității celor două doctorițe, 
dintre care șefă era Antoneta 
Dumitrescu, a relevat că aces-
tea, fi ind navetiste, pleacă din 
localitate vineri și revin marți. 
Acestea nici măcar nu venise-
ră la această ședință.   

AGENDĂ 
CULTURALĂ

În primele luni ale anului 
1960,  cultura locală s-a bucurat 
de atenție și de realizări. La că-
minul cultural exista înfi ințată o 
formație corală, compusă din 57 
de persoane și dirijată de prof. 
.Gheorghe Semeniuc..Aceasta 
obținuse locul întâi la un con-
curs raional și nu era singulară 
în peisajul cultural muntean. 
Mai exista și o echipă compu-
să din 12 talentați dansatori, 
care se clasase pe locul al doi-
lea într-o întrecere regională, 
la București. Era în activitate 
și formația de teatru, iar serile 
culturale complexe erau nu-
meroase și atractive. La cămin 
s-a instalat un grup electrogen 
care producea energie elec-
trică pentru iluminat și pentru 
funcționarea cinematografului 
ce se înfi ințase. 

În timpul zilei, oamenii din Munteni Buzău 
nu pierd vremea umblând aiurea pe străzi
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Ia să vedem ce 
mai fac blondele
Cum ții o blondă ocupată 

toată ziua?
Scrii pe ambele părți ale unei 

hârtii „citește pe verso” și i-o 
dai să o citească.

Cum îi vezi chiloții unei 
blonde?

O întrebi cum o cheamă și ea 
ridică din umeri.

Ce scrie pe mormântul unei 
blonde?

În sfârșit, doarme singură.

De ce sunt blondele proaste?
 De ce nu?

Câte bancuri cu blonde 
există?

Nici unul, toate sunt întâmplări 
adevărate.

De ce nu poate o blondă să 
scrie numărul 11?

Fiindcă nu știe pe care 1 să-l 
pună în față.

De ce stau blondele în colțul 
camerei când le e frig?

Au auzit că la colț sunt 90 de 
grade.

VOTURI TRASE LA INDIGO

La 2 martie 1958
au fost alegeri de deputați 

pentru Sfatul popular al co-
munei Munteni Buzău și în 
ziua aceea a fost o sărbă-
toare mai degrabă tristă. 
Oamenii fuseseră obligați 
să facă în sat curățenie și 
să pună pe garduri covoa-
re. Și obligați să se prezinte 
la vot. Și obligați să voteze 
musai candidații Frontului 
Democrației Populare întru-
cât alții nici nu mai erau. Nu 

aveau deci de ales, ci doar 
de votat. 

Mai de voie, mai de ne-
voie, oamenii au venit și 
au votat. Dar de la realita-
tea din sat, de pe teren, a 
desfășurării acestui scrutin 
și până la „realitatea” din 
hârtii era un drum lung. Un 
drum presărat cu falsuri, cu 
mistifi cări, cu povești. Altfel, 
cum putem interpreta urmă-
toarele date?

Alegători înscriși pe liste…………….2.360
Alegători prezenți la vot……………..2.354
Voturi pentru candidații F.D.P………2.336
Voturi anulate ………………………..        1
Candidați înscriși pe liste……………     35
Candidați declarați aleși……………..     35

Ei, ce părere aveți? Adică 
au lipsit doar 6 oameni de 
la vot în ziua aceea! Adică 
doar 18 oameni nu au votat 
candidații  de pe listele sta-
bilite de partidul unic! Adică 
a ieșit cum trebuia să iasă 
fi indcă a face ajustări la liste 
și falsuri în procesul verbal 
al rezultatului fi nal era pur și 
simplu recomandat!. 

Mai departe. Au fost aleși 
deci, pe o perioadă de 2 
ani, conform Constituției din 
anul 1952, un număr de 35 

de deputați ai sfatului popu-
lar comunal, din care s-au 
desemnat cei 9 membri ai 
comitetului executiv. Să 
parcurgem lista acestora: 1) 
Stan Dumitru (președinte, 
primar adică), 2) Gâdăr 
Enache (vicepreședinte), 
3) Roman Voica, 4) Dumi-
tru I.R.Ion, 5) Bârlodeanu 
Nicolae, 6) Stan C. Ion, 7) 
Aftenie Teodor, 8) Ghiță 
Gheorghe, 9) Nume indes-
cifrabil în document, având 
prenumele Elena

La 5 martie 1961
au fost iarăși alegeri de 

deputați ai Sfatului popu-
lar Munteni Buzău. Ei bine, 
dacă vi s-a părut că la 2 
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martie 1958 minciunile au 
fost mari, să vedeți cât de 
gogonate au fost aceste 
minciuni,  la 5 martie. 1961. 

Au fost propuși 38 
de candidați ai Frontului 
Democrației Populare și 

… 38 au fost aleși (28 de 
bărbați și 1o femei).. Adică 
au ieșit exact cei propuși: 
un muncitor, 27 țărani 
colectiviști  și 10 intelectu-
ali. În cifre, rezultatul a fost 
următorul:

Numărul alegătorilor înscriși pe liste………………2.625
Numărul alegătorilor prezenți la vot ……………….2.625
Numărul voturilor pentru candidații F.D.P… ……  2.625
Voturi contra………………………………………. .         0
Voturi anulate ………………………………………         0
Candidați înscriși pe liste …………………………       38
Candidați aleși …………………………………….        38

Ei, ce ziceți? Vă place? 
Punct ochit, punct lovit! No-
utatea acestor alegeri era 
aceea că în procesul verbal 
care consfi nțea rezultatul 
acestor alegeri era consem-
nată și următoarea Preciza-
re:

„Compoziția deputaților 
aleși în Sfatul popular arată 
caracterul profund demo-
cratic al orânduirii noastre 
de stat, deputații aleși fi -
ind toți oameni ai muncii, 
devotați cauzei construcției 
socialiste, ceea ce consti-
tuie o chezășie că ei vor 
lupta cu hotărâre pentru 
întărirea alianței între cla-
sa muncitoare și țărănimea 
muncitoare pentru înfăp-
tuirea politicii partidului  de 

desăvârșire a construcției 
socialismului, pentru ridi-
carea bunăstării materiale 
și culturale a celor ce mun-
cesc, pentru înfrumusețarea 
comunei noastre, pentru în-
fl orirea Republicii Populare 
Române”.

Din cei 38 de deputați au 
fost aleși membrii comite-
tului executiv, în următoa-
rea componență: 1) Ghiță 
Gheorghe – președinte, 
2) Semeniuc Gheorghe – 
vicepreședinte, 3) Herea 
Gheorghe – vicepreședinte 
și membrii: 4) Dorobanțu 
Ion, 5) Roman Voica, 6) 
Stere Grigore, 7) Buduianu 
Ilie, 8) Stan Ion, 9) Cristea 
Ion.

NOTĂ: În 1963 au fost iarăși alegeri de deputați. 
Dar pentru a nu deveni plictisitor, nu vă mai spunem 
toată povestea, ci doar că au fost înscriși pe liste 2.702 
alegători,  că au votat 2.702 și că absolut toți  au votat 
pentru cei 38 de candidați.
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DESPRE CHIABURI
La 26 februarie 1958, pe listele de chiaburi fi gurau următoarele nume:
Panait Elena, Băcanu Ion, Rădulescu Radu, Marcu Dumitru, Istrate Ioana,
Paraschiv Ion, Alexe Gheorghe, Dudu Maria, Dudu Florea, Dudu Ștefan,

Guzulescu Stan, Sava Ștefan, Stoenescu Grigore, Ștefan Gheorghe, Petrescu
Aurel, Zaharia Ștefan, Stan  Ștefan, Cristea Ana, Tomescu Ion, Ștefan Ion,

Anton Elena, Fulgeanu Gheorghe.

Ne întrebăm de ce erau acești oa-
meni înscriși pe listele de chiaburi, 
această înscriere aducându-le deser-
vicii enorme (erau sever executați la 
predarea cotelor obligatorii și dacă nu 
predau totul, adică chiar mai mult decât 
dețineau, erau deposedați de bunuri-
le din curte și din casă, erau arestați și  
trimiși în închisori pentru motive inventa-
te, nu aveau voie să ocupe nicio funcție, 
nicăieri, copiii lor nu aveau 
voie să frecventeze cursu-
rile liceale sau universitare, 
nu aveau voie să voteze și 
să intre în clădirea sfatului 
popular etc.).

Și revenim: de ce erau 
chiaburi, adică „exploa-
tatori”? În  Munteni Buzău 

nici nu puteau fi deținători importanți de 
pământ, să zicem… moșieri. Fuseseră 
toți oamenii împroprietăriți cu suprafețe 
egale, amatorii de a cumpăra pământ 
nu aveau resurse, dar nici nu aveau de 
unde să cumpere fiindcă nimeni nu vin-
dea. Cine să exploateze pe cine? Cei 22 
de nominalizați mai sus ca fiind chiaburi 
dețineau în total 153 hectare, adică  în 
medie 7 hectare pe familie. Cea mai mare 

suprafață o deținea Marcu 
Dumitru, care avea 17 hec-
tare, dar iată că și Cristea 
Ana era tot pe lista aceea, 
deși avea doar 3 hectare. Pe 
ce criterii erau trecuți acolo? 
Unii mai aveau câte ceva – 
un atelaj în plus, un cazan 
de țuică, dar asta era avere?
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◙ Dacă marcam un gol la început, după aia 
puteam să jucăm și la 0 – 0. (Gigi Becali)             

◙ Bineînțeles, dacă vreau, eu pot să locuiesc 
și într-un bloc-notes.  (Claudiu Răducanu)                                                  

◙ Omul este o fi ință umană.

◙ Ai, n-ai mingea, tragi la poartă.(Gică Hagi) 

◙  Eu sunt moldovean serios și am puterea să 
recunosc că nu sunt vinovat.  (Gheorghe Ștefan)                                                  

◙ Eu muncesc 24 de ore pe zi, uneori chiar 
și noaptea.  (Mitică Dragomir) 

◙ Nu pot să vă dau un pronostic, dar cred că 
vom bate sigur.  (Marius Șumudică)

● Prima femeie medic din România s-a 
numit Maria Cuțarida –Crătunescu. A dece-
dat în anul 1919.

● Personajul Coana Chirița din opera lui 
Vasile Alecsandri a existat în relitate și se 
numea Anastasia Greceanu.

● Dacii credeau că aurul aduce ghinion 
și, din acest motiv, purtau doar podoabe de 
argint.

● Insulina, medicamentul miraculos cu 
care se tratează diabetul, a fost descoperi-
tă de medicul român Nicolae Paulescu, dar 
un concurs de împrejurări a făcut ca pentru 
această epocală descoperire Premiul No-
bel să fi e atribuit altor cercetători.

● Dumitru Dan este numele românului 
care a făcut pe jos înconjurul pământului. 
El a parcurs  peste 100.000 km în aproxi-

mativ 6 ani, iar performanţa lui nu a mai 
fost egalată de nimeni până azi.

● Românca Smaranda Brăescu  a fost 
prima femeie paraşutist din lume.

● Stiloul a fost inventat în anul 1827 
de un român pe nume Petrache Poenaru,  
care a fost membru al Academiei Române. 
El îi pusese numele „condei portăreț fără 
sfârșit, alimentându-se singur cu cerneală”.

● Elicopterul a preocupat de-a lungul 
timpului foarte mulți inventatori, dar cel 
care a inventat complicatul și ingeniosul lui 
sistem de deplasare (elicea dublă cu pas 
variabil și motorul rotativ) a fost românul  
Grigore Brișcu. În anul 1911, el a realizat 
și macheta funcțională a acestui, numind 
vehicolul său aerian ”aerobrișcă”.
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un tratament cu apă oxigenată, 
carmol și albastru de metil, mai 
luau o temperatură și mai puneau 
ventuze… Dar uite că toate astea 
nu erau sufi ciente. 

■ 1963 a fost și anul în care 
se înmulțiseră în mod îngrijorător  

câinii vagabonzi și iarăși lumea se 
întreba ce face tehnicianul veteri-
nar Toma N. Ion. ”Se va acționa și 
se va confi rma distrugerea aces-
tor câini” – cerea o hotărâre a con-
ducerii locale, „iar cine va deține 
mai mult de un câine va plăti o 
taxă foarte mare” – completa ho-
tărârea. 

■ Nici pe linie de cooperație 
anul 1963 nu fusese bun, fapt 

■ Din punct de vedere sani-
tar, anul 1963 a fost un an prost. 
Aproape că și anul a fost bolnav… 
în anul acela, dacă permiteți 
acest joc de cuvinte. Se pare că 
doctorița  Maria Teodorescu, care 
venise aici în 1960, nu a stat prea 
mult în improvizatul dispensar de 
la Munteni  Buzău și, în lipsa unui 
medic, starea sănătății locuitori-
lor o cam luase la vale. Până la 
sfârșitul anului au fost declarați 
bolnavi de sifi lis 184 de oameni, 
de TBC 158, de pelagră 41 și așa 
mai departe. Au fost 108 nașteri 
în 1963, 18 decese în rândul 
adulților și 9 în rândul copiilor mici. 
Fuseseră în timpul anului și 22 de 
urgențe medicale, care necesita-
seră internări la spital. Ce puteau 
face – în afară de a da la toată lu-
mea Vitamina C și aspirină - asis-
tenta Aurelia Mihai și eternul ofi -
ciant sanitar Anghel Nicolae? Mai 
făceau câte o injecție, mai făceau 

ANUL 1963

 recunoscut chiar și de președintele 
ei de-atunci, Virgil Enică. Au lipsit 
cu desăvârșire din magazine san-
dalele populare și ciorapii, peștele 
dar și cheresteua, bumbacul fi re 
și tabla galvanizată, dar și multe 
altele, fapt ce a condus la un mi-
nus de 224.113 lei la realizarea 
planului.

Nemulțumirea pleca și de la 
faptul că se făcuseră la raion și 
la regiune toate demersurile pen-
tru a se aproba construirea și la 
Munteni Buzău a marelui magazin 
universal cu etaj și a unui magazin 
mixt cu bufet, dar nu se primise ni-
ciun răspuns.

■ În plus, se observa cu in-
dignare că nici copiii nu știau să 
spună „bună ziua” pe stradă, obli-
gându-i pe oamenii mari să-i tot 
apostrofeze. ”Măi, dar tu bună 
ziua nu știi să zici? Nu te-a învățat  
la școală?”

MOARTEA MARIEI LĂTĂREȚU
Marea interpretă a muzi-

cii populare oltenești, MARIA 
LĂTĂREȚU, al 16-lea copil 
dintr-o familie extrem de săracă 
din Bălcești (Gorj), a murit la 
27 septembrie 1972, la vârsta de 
61 de ani,  în urma unei comoții 
cerebrale, în timpul unui specta-
col pe care îl susținea la căminul 
cultural din  comuna Românești, 
jud. Botoșani.. Era renumită prin 
durerea ei persistentă și chinui-
toare de cap, de care încerca să 
scape punându-și pe frunte lipi-
tori care îi sugeau sângele. 

Știa peste 1.000 de cântece, 

multe dintre acestea, socotite ca  
provenind din folclorul satelor, 
fi ind pur și simplu făcute de ea, 
melodia și versurile laolaltă. Fă-
cea aceasta fi ind totuși analfabe-
tă, neștiind decât să se semneze. 
Compozițiile sale  erau realizate 
mental, ulterior fi ind transcrise de 
specialiști. A compus 104 cânte-
ce, între care marile și nemuritoa-
rele melodii: ”M-a făcut mama 

oltean”, „Au plecat olteni la 

coasă”, „La Tismana-ntr-o gră-

dină”, „Mai ții minte, măi, dra-

gă Marie”, „Lie, Ciocârlie” și 
altele. Avea titlul de Artist Emerit 

și fusese primită ca membru al 
Uniunii Compozitorilor.

A murit imediat după ce a 
terminat de cântat în spectacol 
compoziția ei cea mai dragă „Vă 
las cântecele mele”.
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€ Prima bancnotă 
de hârtie a fost folosită 
în China  cu aproape 
800 de ani înainte de 
apariția primelor banc-
note de hârtie în Euro-
pa, în sec. XVII. 

€ Un studiu făcut în 
2002, a scos la iveală 
că 94% dintre bancnote  sunt foarte mur-
dare, pline de stafi lococi si alți agenți pa-
togeni. Banii circulă prin tot felul de medii, 
de la baruri frecventate de bețivi și oameni 
ai străzii, până la medii cu grad ridicat de 
toxicitate - spitale, WC-uri publice si altele.

€ Regina Elisabeta a II- a a Marii Britanii 
este persoana al cărei chip apare cel mai 
frecvent pe bancnotele si monedele din 
întreaga lume. Ea este 
suveranul a peste 30 de  
țări de pe Glob, iar chipul 
ei apare pe 33 de valute, 
de la lira sterlină până la 
dolarul canadian sau cel 
australian.

 
€ În anul 1948, Banca 

Angliei a emis bancno-
ta de un milion de lire sterline, într-o serie 
foarte limitată. Aceasta  a avut o viață  ex-
trem de scurtă, de doar câteva luni.  Era 

destinată atunci doar 
uzului guvernamen-
tal și, deși a fost re-
trasă din circulație 
acum aproape 65 de 
ani, nu inseamnă că 
acum nu mai valorea-
ză nimic. O astfel de 
bancnotă s-a vândut 
la o licitație in 2008 cu 
suma de 120.000 de 

dolari americani, deși ea nu mai reprezintă 
o valoare, cu care să poți cumpăra măcar 
o bere. 

€ Primele sisteme și instituții bancare  au 
apărut pe lângă templele antice, acum cir-
ca 4.000 de ani, în Mesopotamia, în jurul 
Babilonului, la popoarele semite de acolo. 
Pe atunci nu existau bani ca acum, deci pri-
mele bănci nu operau cu bancnote și mo-

nede, ci cu niște obiec-
te standardizate, cu o 
greutate stas, din argint, 
care țineau loc de bani și 
care se numeau șicli.

 
€ Numele monedei 

românești este luat 
după talerii olandezi din 
sec. al XVII-lea, care au 

circulat și pe aici, și care aveau gravați pe 
revers un leu. La propunerea lui Heliade 
Rădulescu, moneda națională ar fi  trebuit 
să se numească „român”, după modelul 
francului francez. Parlamentul a respins 
însă această denumire, la sesizarea unui 
deputat care a atras atenția că pot apă-
rea situații penibile, și a dat ca exemplu 
un caz ipotetic în care, la un târg de vite, 
cineva ar putea întreba: „CÂȚI ROMÂNI 
COSTĂ UN BOU?” Acest argument a fost 
decisiv pentru impunerea denumirii de 
LEU.
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În vremurile trecute, se obișnuia să se lanse-
ze Chemări la Întrecere Socialistă și se știe că 
inițiativa organizării acestora nu aparținea celor 
care le inițiau, ci forurilor conducătoare ale parti-
dului comunist. O astfel de chemare la întrecere 
pe domeniul gospodăririi satelor a fost lansată în 
anul 1960 dinspre comuna Ion Roată. A răspuns 
la chemare, bineînțeles, și Munteni Buzău. Dar 
cum acestea erau de multe ori formale și nu se 
mai fi nalizau cu analiza rezultatelor și desemna-
rea câștigătorilor, așa s-a întâmplat probabil și cu 
aceea lansată de comuna Ion Roată fi indcă nu am 
găsit pe nicăieri vreo comunicare a rezultatului ei. 

În practică însă,  întrecerile acestea nu erau 
chiar rele fi indcă mai făceau să se conceapă   une-
le programe,  mai dinamizau ceva energii și efor-
turi și se încheiau cu ceva înfăptuiri. În acest tipar 
putem include și Răspunsul la Chemare, formulat 
și pus în practică de Munteni Buzău. Iată care erau 
obiectivele din răspuns:  amenajarea parcului și a 
terenului de sport; terminarea școlii din Satul Nou; 
amenajarea dispensarului; amenajarea unei fân-
tâni în centrul comunei; construcția uzinei de apă 
cu o rețea de 1.500 m și altele mai mărunte.

Ei bine, tot ce Munteni Buzău și-a propus s-a 
realizat. Acțiunea s-a transformat și într-un prilej de 
a evidenția hărnicia unor oameni, deputați ai Sfa-
tului popular – Vasile Nicolae, Grigore Stere, Mi-
halcea Stoica, Axenia Stoian, Gh. Grama, Gh. 
Simion, Enache Gâdăr. Se întâmpla asta în anul 
1960, când primarul Stan Dumitru își petrecea ul-
timele luni ale mandatului său de peste patru ani.  
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ÎN DICTATURĂ
• În dictatură, cineva te 

folosește cum vrea el. În 
democrație, ai dreptul să-l alegi 
pe cel care o să te folosească 
cum vrea el.

ŞEFII DIN 66
Pe scurt, să vedem cine conducea comuna în 

anul 1966. Primar era Gheorghe Herea și secretar 
Traian Jugănaru. Președintele cooperativei se 
numea Ghiță Gh. Constantin, care la începutul lui 
1967 a fost înlocuit de Nicolae Ion.  Doctor se afl a 

Nicolae Rizeanu (care a fugit din sat spre toamnă), 
la începutul anului următor instalându-se ca medic 
al circumscripției Edgar Savin, în luna iunie 1967 

apărând în comună ca medic și doamna Ștefania 

Neguț. Medicii erau foarte revoltați că șareta 
dispensarului nu are cal și cereau să se rezolve situația 

clădirii dispensarului, care era una improvizată și 
improprie exercitării actului de ocrotire a sănătății. 
Tot în slujba sănătății locale se mai afl au  nesfârșita  
asistentă sanitară Aurelia Mihai și cu eternul ofi ciant   
sanitar Nicolae Anghel. Mihai Toma răspundea de 
sănătatea animalelor din sat, din calitatea lui de 
tehnician veterinar. În sfârșit, la școală au fost  ca 
directori în acel an, Ion Stoenescu (la Școala 1), 
Ilinca Anghel și Maria Cojoacă – la Școala 2.  

În comună erau două grădinițe de copii, iar 
la 9 aprilie din anul respectiv comitetul executiv 
la Sfatului popular cerea insistent cooperației de 
consum să înceapă imediat construcția noului 
magazin de „peste vale”, magazin care s-a și făcut 
destul de rapid, DUPĂ CUM SE VEDE ȘI DIN 
FOTOGRAFIA DE MAI JOS.
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Gospodăria Agricolă Colectivă „23 August” 
din Munteni Buzău a pornit foarte greu, a intrat 
anevoios într-o activitate economică normală. 
Practic, a fost nevoie să vină la conducerea ei 
un om ca Gheorghe Ghiță pentru a o transfor-
ma, după anul 1962,  într-un adevărat fanion al 
agriculturii colectiviste ialomițene.  Până atunci 
însă… Am căutat un an de referință din trecutul 
ei și ne-am oprit la anul 1958, deci după șase 
ani de la înfi ințare. Am ales acest an întrucât 
am socotit că trecuse destulă vreme pentru a 
putea formula despre ea o părere, o concluzie. 
Să analizăm datele:

Gospodăria colectivă cultivase în acel an 
129 ha cu grâu, 100 cu porumb, 13 cu orz și 
15 cu ovăz. Întovărășirile agricole însă, aveau 
în câmp culturi de 1.072 ha cu grâu, 620 cu 
porumb, 76 cu orz, 22 cu ovăz. Cei înregistrați 
la chiaburi erau creditați cu 16 ha de grâu, 4 de 
orz și 4 de ovăz (bineînțeles că datele aces-
tea despre chiaburi erau extrem de mincinoa-
se, din motive care ne scapă). De fapt, ce erau 
„întovărășirile agricole”? Erau o formă de aso-
ciere a mai multor familii (se recomandau aso-
cierile între vecini, după modelul Iugoslaviei lui 
Tito), care în viziunea tovarășilor de-atunci con-
stituiau prima treaptă (de „acomodare”) în dru-
mul către gospodăria colectivă, care mai târziu 
va deveni cooperativa agricolă de producție, 
aceasta organizându-se după modelul sovietic 
al sovhozurilor. Asocierea aceasta era gândi-
tă a se face  în special pentru întrajutorarea la 
efectuarea lucrărilor agricole și consta în princi-
pal din adeziunea oamenilor de a se înscrie pe 

o listă. („A fost o prostie cu întovărășirile astea” 
– va spune mai târziu un înalt ofi cial  de par-
tid). Iată care era situația acestora în 1958, în 
comparație și cu aceea a GAC-ului:

Întovărășirea Familii Suprafața                                          
Ilie Pintilie        272     1.057 ha
Viață Nouă       216        929 ha 
Înfrățirea           239        908 ha
Brazdă Nouă       175        589 ha
23 August            104        335 ha
Gospodăria Agricolă Colectivă
avea 99 de membri, cu 318 hectare
Neînscrișii în formele de asociere
erau 6 și dețineau 24 hectare.
Pe această listă fi gurau 13 chiaburi
(deși erau mai mulți) cu 125 hectare.

− Dragă, sunt foarte mândră, logodnicul 
meu se laudă că se va-nsura cu cea mai 
frumoasă fată din lume.

− Păi dacă-i așa, pe " ne de ce te mai ține 

încurcată?

− Am găsit mai devreme o bancnotă de 

10 euro, dar am aruncat-o că era falsă.

− Dar tu de unde ai ș" ut că era falsă?

− Păi unde ai mai văzut tu zece euro scris 

cu doi de zero?

Două brunete

Două blonde
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DESPRE ILEANA CONDRUT ȘI NIMIC MAI MULT

Probabil că în ziua aceea în care s-a 
născut,  în 27 aprilie 1954, era cald și bine, era 
multă lumină și desigur primăvară și era într-o 
duminică. Toate acestea erau atunci și în acel 
loc, în casa aceea din Munteni Buzău, erau, 
ziceam,  sărbători ale naturii, pe care copilul  
le-a  primit când a deschis ochii către lume, pe 
care le-a luat în fi ința și în fi rea lui pentru toată 
viața. Le-a luat odată cu aerul primordial care i-a 
umplut plămânii și i-a adus dintre stele pentru a 
i-o dărui o zodie bună. Ființa aceea venea din 
dealurile faimosului Bozior, din adâncurile lor 
fremătătoare și puternice, dar și din armonia lor 

prietenă cu soarele domol din Munții Buzăului. 
S-au gândit oamenii aceia  bucuroși că mica 
minune a lui Dumnezeu e fetiță și i-au dat cel 
mai frumos nume care se afl a atunci în mintea 
lor. I-au zis Ileana, un nume frumos pentru un 
copil pe care  ursitoarele l-au iubit.

Apoi copilul Ileana a intrat în viață, a făcut 
școala cu  învățătoarea Angela Baciu, căreia 
îi zicea numai „doamna mea”, cu profesorii 
Octavian Fulgeanu, cu domnul Iordache, cu 
dascălii aceia  cărora respectul ei le alintă și 
acum amintirea. Au urmat apoi liceul pedagogic 
de la Călărași, primii ani ai profesiei de 
educatoare, uceniciți chiar la Munteni Buzău, 
apoi ieșirea în lume: educatoare la Slobozia, 
inspector școlar de specialitate,  absolvirea 
studiilor universitare, director al Casei Corpului 
Didactic, inspector general al Inspectoratului 
școlar al județului Ialomița. Și o viață de familie 
normală, armonioasă și respectabilă.

Am scris aici despre Ileana Condruț. Și aș fi  
vrut să încep prin a vorbi despre un om civilizat 
și prietenos, despre un om bine educat. Care 
nu uită de unde a venit și care a știut totdeauna 
către ce se îndreaptă. Poate că așa ar fi  trebuit 
să încep și, astfel, nici nu ar mai fi  fost nevoie să 
adaug că omul acela este din Munteni Buzău. 
Ar fi  înțeles oricine că este o munteancă de-a 
noastră, așa, ca toți ceilalți. 

Lasă-le copiilor tăi destui bani, astfel încât să creadă că pot face orice, 
dar nu atât de mulți încât să nu mai facă nimic
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● Pe la jumătatea anului 
1966, operatorul cinemato-
grafi c de la căminul cultural 
a abandonat fi lmul în favoa-
rea volanului. Adică, într-o 
zi, a predat cheile cabinei de 
proiecție și s-a dus să se facă 
șofer. Directorul căminului 
era Pompiliu Boerescu, de 
la care nu ne-am fi  așteptat 
(totuși!) să scrie, prin luna 
august, asemenea prostii într-
un raport:

„Dacă ne-a lipsit munca 
cu fi lmul, nu tot același lucru 
putem spune despre vizionă-
rile la televizor, care, fi ind 
făcute sub directa condu-
cere a tovarășului secretar 
de partid Damian Victor, 
au dat un randament foarte 
bun, întrucât în majoritatea 
serilor tinerii au participat în 
număr mare, respectând toa-
te regulile de educație aleasă. 
La căminul nostru cultural 
s-a jucat și piesa de teatru 
„Se rup cătușele”, în care este 
oglindită lupta muncitorilor 
și țăranilor contra asupritori-
lor”.

Mai este nevoie de comen-
tarii, citind un atât de jalnic 
raport? Dar haideți să mai 
lecturăm ceva, poate și mai 
hazliu.

● În luna iulie 1961, de 
la comitetul executiv al Sfa-
tului popular al comunei 
(președinte era Gheorghe 
Ghiță, secretar – Dumitru 

Crăciun) emana un Raport 
de tot hazul, care dacă n-ar fi  
fost adevărat și  declarat se-
rios, am fi  spus că e o formi-
dabilă glumă. Era un raport 
despre încasările din impozite 
și taxe locale realizate în tri-
mestrul al 3-lea 1961. Despre 
impozite și taxe se scria vreo 
jumătate de pagină, dar înain-
tea acestei jumătăți existau 3 
pagini de introducere cu texte 
în care se vorbea pe larg des-
pre „invazia trupelor fran-
ceze în Tunisia, ceea ce a 
creat discuții în Consiliul de 
Securitate”, dar și despre… 
citiți și vă cruciți: „În ultima 
vreme atenția  opiniei pu-
blice mondiale este ațintită 
asupra Republicii Congo în 
legătură cu faptul că s-a ivit 
pericolul ca din cauza intri-
gilor puterilor occidentale 
ca să zădărnicească relua-
rea lucrărilor în parlamen-
tul congolez, astfel că mari-
onetele Casavubu și Mobu-
tu etc., etc. 

Până la urmă însă, nu 
acești raportori erau vinovați 
pentru aceste inserturi de tot 
hazul. Așa se cerea, așa se 
impunea! Mai târziu, în locul 
acestor naivități, vor apărea 
referirile la opera și la per-
sonalitatea „mult iubitului și 

genialului conducător”, care  
nu se mai numeau naivități, 
ci pur și simplu „spălare de 
creier”.
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Luna mai 1962. Sfatul popular al regi-
unii București solicită  primăriei Munteni 
Buzău să vireze în contul său, până la 31 
mai, suma de 250.000 lei, contravaloarea 
executării lucrărilor de electrifi care.

La 23 mai, de la Munteni Buzău se co-
munică achitarea sumei respective, bani 
care fuseseră virați de către GAC (gospo-
dăria colectivă vira prin CEC banii sfatului 
popular, acesta executând ulterior plățile) 
Totodată, se notifi cau următoarele: „Vă ru-
găm să continuați lucrările de extindere a 
rețelelor de electrifi care în comuna noas-
tră, cunoscând că pe toate străzile comunei 
sunt plantați stâlpi de brad impregnat, ne-
cesari rețelei de radiofi care (acțiunea de in-
stalare a radiofi cării începuse în 1960). Vă 
rugăm să executați lucrarea chiar în acest 
an, până la 31 octombrie 1962. (primarul 
comunei era atunci Gh. Herea).

Luna iunie 1962.  Un inspector al Băncii 
de investiții constată la Munteni Buzău că 
IRLEB  (întreprinderea bucureșteană care  
făcea lucrarea) executase până în luna mai 
din anul respectiv o parte din rețea, respectiv 
2 km, care s-a dat în folosință având sursa 
de energie electrică „de la rețeaua de înaltă 
tensiune care este trasă până în această 

comună”. S-a constatat că IRLEB primise 
de la Munteni Buzău 325.662 lei (diferența 
de la 250.000 lei o achitase primăria, care 
colecta bani de la cetățeni „pentru electri-
fi care”). Rețeaua electrică era montată pe 
stâlpii care serveau și radiofi cării.

 La data respectivă, delegatul băncii con-
stata însă că IRLEB, deși primise la timp și 
integral banii solicitați. abandonase lucra-
rea: șantierul era pustiu și lăsat  vraiște, 
materialele dispăruseră. Delegatul băncii a 
stabilit totuși cu constructorul ca la data de 
18 septembrie lucrarea să fi e încheiată și 
să se facă recepția. Bineînțeles că terme-
nul nu a fost respectat, IRLEB reclamând la 
conducerea raionului Slobozia că Munteni 
Buzău nu manifestă interes pentru această 
lucrare și, ca urmare, Sfatul popular raional 
trimite, la 26 decembrie 1962,  o mustrare 
comunei. 

Luna ianuarie 1963. Sfatul popular raio-
nal cere comunei Munteni Buzău să se ho-
tărască asupra imobilelor ce trebuie electri-
fi cate și constată că iluminatul public, dotat 
succesiv cu becuri de 60 W, ajunsese la 
223 de becuri, ceea ce era bine. Și culmea! 
Clădirea Sfatului popular nu fusese electri-
fi cată, ca și căminul cultural.

Luna mai 1963. La 14 mai, Sfatul po-
pular Munteni Buzău către Sfatul popular 
al raionului Slobozia: „Vă facem cunoscut 
următoarele: comuna Munteni Buzău 
este complet electrifi cată”.
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O GLUMA BUNA
În mijlocul iernii, într-o casă de oameni 

amărâți vine un reporter:
− Ca faceți dacă vă este frig? întreabă 

acesta.
− Ne străngem în jurul lumânării.
− Și dacă este foarte frig?
− Ne apropiem și mai mult de ea.
− Dar dacă e ger mare, de vreo 2o de 

grade minus?
− Ei, în acest caz aprindem lumânarea!

Abuzuri strigătoare la cer

În deceniul 1950 – 1960, dar și dincolo 
de acest an, probabil că cel mai simplu lucru 
era reducerea la zero a fi inței umane. A așa-
zișilor chiaburi, numiții „dușmani ai poporului”, 
„legionari”, cei care se abăteau de la „linia 
partidului” și alții. Iată două exemple din anii 
1953 și 1954.

La data de 10 iunie 1953, secția cadre a 
Sfatului popular raional  expedia o adresă 
la Munteni Buzău cu următorul conținut: ”Vă 
facem cunoscut că Dumneavoastră imediat să 
dați decizie de îndepărtare a referentului agricol 
Popescu Gh., care este și secretarul  organizației 
de bază de partid pentru următoarele motive:

Pactizează și apără interesele chiaburești, 
divulgând secretul Sfatului popular comunal, 
caută să înlesnească și să întărească puterea 
economică chiaburească, care i-a scăzut 
chiaburului Ion C. Paraschiv 2,50 ha din registrul 
agricol căutând să-i  înlesnească posibilitățile 
ca să-l primească cu batoza la SMT și astfel 
ține foarte mult legătura cu chiaburii(…)”.

Motivarea deciziei  Sfatului popular raional 
de îndepărtare din funcție a președintelui 
Sfatului popular Munteni Buzău, Stan Matei, 
din 6 octombrie 1954: „Pactizează cu chiaburii 
și vine la primărie în stare de ebrietate și aplică 
linia partidului fi ind în stare de ebrietate și este 
lipsit de simțul răspunderii  față de sarcini și 
trebuie trimis la munca de jos”. (Acuzația că 
omul venea beat la serviciu era inventată. În 
locul lui Stan Matei a fost numit în funcția de 
președinte  al sfatului popular Iosif Alexandru). 

PE SCURT
♦ Prima femeie secretar al primăriei a 

fost Maria Neagu, în  anii 1949-50. Ea era 
formal așezată în această funcție, fi indcă 
avea ca sarcină să urmărească predarea 
cotelor de lână și încasarea taxelor de la 
restanțieri. În 1950, în locul ei a fost numit 
Gheorghe Șt. Barbu.

♦ La 29 octombrie 1952, Sfatul popular 
raional a aprobat scoaterea de la categoria 
chiaburi a 23 de cetățeni. De fapt, aceștia 
fuseseră trecuți pe lista aceea absolut ne-
justifi cat, oamenii posedând 3-4 ha de pă-
mânt.

♦ În anul 1954, președinte al GAC era 
Cristea Ion.

♦În ianuarie 1955 s-a făcut numără-
toarea bicicletelor. În Munteni Buzău erau  
atunci 31 de biciclete, niciuna nefi ind de 
fabricație recentă.
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Trei zâmbete

ZÂMBETUL NR. 1: 
Este vară și este foar-
te cald. Soțul iese din 
baie și îi spune soției: 
„Iubito, este foarte cald 
și trebuie să tund pe-
luza de iarbă. Aș vrea 
să ies așa, dezbrăcat. 
Ce crezi că vor spune 
vecinii dacă mă văd?”. 
Soția îl privește și răs-
punde: „Vor spune că 
probabil m-am căsăto-
rit cu tine numai pentru 
bani”.

ZÂMBETUL NR. 2: 
Soțul vine de la servi-
ciu și își găsește soția 
în pat cu medicul de 
familie. ”Nu se întâm-
plă nimic,  zice  medi-
cul mort de frică,   doar 
îi luam temperatura”. 
„Bine, zice bărbatul, 
am să te controlez 
și dacă termometrul 
nu este gradat, te 
împușc”.

ZÂMBETUL NR. 3:  
Directorul unui inter-
nat îi atenționează pe 
băieți. „Măi, dacă îl 
prind pe unul dintre voi 
în dormitorul fetelor, îl 
amendez cu 10 euro, 
a doua oară cu 2o de 
euro și a treia oară cu 
40 de euro”. Din spa-
te, un băiat întreabă: 
„Domnule director, 
dar un abonament cât 
costă?”.
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„La puțul lui moșu Tatu

C-acolo ți-a fost păcatu”
„Am 83 de ani, maică, de 

unde să mai știu eu toate alea?, 
zice bătrâna Maria Dedu, dar știe 
totuși câte ceva și chiar de la ea 
am afl at o poveste interesantă. 

”Ce poveste? Asta nu e poveste, 

chiar așa s-a întâmplat”,  ne asi-

gură  Maria Dedu și noi notăm 

istorisirea. Zice că  nu știe toată 

lumea că omul acela, bogătaș cu 

pământ mult și case, omul acela 

care cândva, demult,  punea  fân-

tâni și cruci de piatră prin sat și pe 

câmp, omul acela a fost chiar bu-

nicul bărbatului ei. Omul acela se 

numea Tatu Stoian și a fost  „om 

însemnat la noi în sat” – zice tanti 

Maria. Dar iată că dânsa nu știe 

chiar totul, adică cât de însem-

nat a fost Tatu Stoian, dar pe noi 

ne-a trimis curiozitatea la Arhive-

le Naționale  și l-am căutat și am 

afl at cine a fost. O să vă spunem 

mai jos. 

„Și zi, bre, cum a fost cu fân-

tâna aia din câmp, aia care a fost 

părăsită, fântână tot de-a lui Tatu”. 

„A, aia, se luminează tanti Maria 

Dedu. Păi a fost așa:  era la Cocora 

unu, tâlhar mare și bandit fără milă 

și fără Dumnezeu. Ghiță Crețu îl  

chema, toată lumea fugea de el. 

Și într-o noapte, când s-a dus un 

băiat cu căruța de a dus la gară la 

Căzănești pe cineva și s-a întors, 

Ghiță Crețu l-a așteptat pe câmp, 

acolo la fântână, pe unde trecea 

acela  și ca să-i fure caii l-a omorât 

și l-a aruncat în fântână și a spur-

cat-o”. ”Chiar așa a fost?” – ne fa-

cem noi că ne mirăm. „Ei, da cum? 

Eu oi minți, da cântecu  nu minte. 

Auzi cum spune cântecu: De la si-

loz mai la vale / Ți-a ieșit hoții în 

cale / Și-a sărit să te omoare / La 

puțul lui moșu Tatu / C-acolo ți-a 

fost păcatu.  E, zice dânsa triumfă-

toare, vedeți că așa a fost?”.

Și ziceam că am afl at ceva din 

arhive. Da, poate că nimeni nu 

mai știe, dar Tatu Stoian a fost 
chiar primar la Munteni Buzău. 

Noi l-am descoperit ca primar în 

anul 1906, da, am văzut acte sem-

nate de el ca primar. 

Vezi, tanti Maria, bunicul băr-

batului matale a fost  cineva în 

satul acesta, ai dreptate să spui că 

a fost „om însemnat”.
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În prima zi în care am început documenta-
rea acestei cărți, am pornit cu mașina pe toate 
străzile localității, pentru un prim contact cu 
realitățile din Munteni Buzău. Ajuns la Biseri-
ca Sf. Ilie, am luat-o pe strada Panait Olteanu 
și, pe stânga, mi-a atras atenția într-o curte 
o  frumoasă troiță. M-am oprit să o admir și  
privirea mi-a fost atrasă de casa de alături, 
splendida casă de la numărul 47, apoi m-am 
uitat la  curtea acelei case, o curte foarte mare 
și perfect îngrijită. Casa aceea parcă nu te mai 
lăsa s-o părăsești cu privirea, era ceva la care 
îți vine să privești mereu și în care ți-e drag să 
locuiești. M-am gândit că n-ar fi  rău să-l afl u 
pe stăpânul ei și, astfel, după ce-l cunoscu-
sem pe primarul Florin Stan, am făcut  prima 
cunoștință din sat. Am strigat la poartă și a ieșit  
să mă vadă un om  agreabil și zâmbitor, care 
m-a poftit înăuntru, ca și cum ne-am fi  știut 
de multă vreme Fiind primul cunoscut, mi-am 
zis în gând că dacă toți oamenii din Munteni 
Buzău or fi  tot așa, înseamnă că eram un om  
fericit să-i cunosc. Și mai târziu m-am convins 
că așa sunt toți. 

Am stat sub un foișor din curtea lui largă, 
locul de unde puteam să văd împrejur  tot felul 
de acareturi gospodărite ca la carte Și ne-am 
întins la vorbă și iată   că așa îl cunoșteam pe 
domnul Dumitru Gh. Dobre, om de-al lui Rotea 
din Bozioru, muntean ajuns pe la vreo 68 de 

ani și care probabil că nu se va opri 
nici la o sută de ani, dacă va con-
tinua tot așa, adică să-și întrețină 
sănătatea cu multă muncă și cu 
multă voie bună de om cumsecade. 
Mi-a vorbit mândru și de familia lui,  
are un băiat, Ștefan îl cheamă, e 
acum șofer în Germania, a cunos-
cut-o în Spania pe Izabela, care e 

poloneză și s-a însurat cu ea, zice nea Do-
bre, stă la noi… Izabela!, ia vino, te rog, până 
aici să te cunoască domnul! Și Izabela a venit, 
frumușică, zâmbitoare, vorbind limba învățată 
de la Munteni Buzău. Și dacă mai stați, mi-a 
mai zis nea Dobre, vine de la școală și nepo-
tul Claudiu. Să-l vedeți, știe limba spaniolă și 
poloneza, a învățat și limba noastră, iar acum 
s-a dat bine cu engleza. Și mai am un băiat, 
Vasile, muncește în Spania, are nevastă, casă 
și copil. Dar am și fete: Cristina e preoteasă la 
Ciochina, iar Mirela e nevastă de patron, au o 
fată studentă la medicină. 

Iar eu, încheie domnul Dobre, am la activ 
41 de ani, 5 luni și 17 zile de serviciu, numai în 
șoferie, unde mi-am făcut treaba și nimeni  nu 
mi-a reproșat nimic. Ce vă uitați mereu împre-
jur? Vă place solarul meu? Vi se pare că am 
de toate?  Am, le-am muncit, eu cu nevasta 
mea… Ileană, ia vino și servește și tu cu ceva 
pe domnu scriitor. Ne face o carte, am afl at și 
eu de la primar, ne-a spus nouă, consilierilor. 
Sunteți consilier comunal? l-am întrebat  eu, 
mirat că afl am abia acum. Sunt, a zis el, sunt 
de vreo 12 ani și  facem și noi acolo ceva ca 
să ducem comuna înspre mai bine....

Când am plecat de la Dumitru Dobre, eram 
convins că mi-am făcut primul prieten în Mun-
teni Buzău.
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Veți afl a de aici lucruri foarte interesante și, 
cu siguranță, necunoscute până azi. Secretele  
uriașei construcții a Casei Poporului din București 
sunt multe și, neputându-se cunoaște deodată, a 
fost nevoie să treacă mai mulți ani până au fost 
devoalate, deși este sigur că nici acum  nu sunt 
toate cunoscute. 

Lucrările la partea cea mai secretă a Casei Po-
porului au fost conduse de colonelul în rezervă, 
arhitect Nicolae Kovacs, care a avut sub coman-
dă pentru a munci 12.000 de militari rezerviști. Ar-
hitectul Kovacs afi rmă că în Casa Poporului sunt 
5.000 de încăperi, iar subteranul are  8 etaje în 
profunzime. În acest subteran există și adăpostul 
antiatomic, cu pereți groși de 1,5 m, acoperiți cu o 
placă specială ce nu poate fi  penetrată de radiații. 
Adăpostul antiatomic este compus din sală princi-
pală de comandă și mai multe apartamente de lo-
cuit. Cum se știe, Casa Poporului a fost construită 
numai cu materiale românești, singura excepție 
fi ind pompele suedeze cu fi ltre speciale, destina-
te ventilării buncărului. 

Subsolul Casei Poporului (îi vom spune ast-
fel cum a fost denumită la început clădirea și nu 
Palatul Parlamentului cum este astăzi  cunoscu-
tă), subsolul deci are 20 de kilometri de tuneluri, 
realizate astfel încât să poată fi  parcurse cu au-
tomobile electrice. Tunelul principal leagă Palatul 
Cotroceni de Academia Militară, pe aceasta de 
Casa Poporului, iar de aici pleacă două  tuneluri 
mari: unul spre fostul Comitet Central (actualul 
Minister de Interne) și altul spre actualul Minister 
al Apărării. Tunelul care merge la Comitetul Cen-
tral este întrerupt din loc în loc  de uși impresi-
onante, de 7 tone greutate fi ecare, care puteau 
realiza închiderea etanșă a zonelor. Acest sistem 
de tuneluri a fost realizat folosindu-se vechile tu-

neluri și catacombe ale Bucureștiului din perioa-
da interbelică (cum este de exemplu catacomba 
din zona Cotroceniului, construită la comanda lui 
Carol al II-lea).

Un al doilea buncăr antiatomic secret al lui 
Ceaușescu a fost construit  prin amenajarea 
unuia existent, cu un planșeu de 1,2 m grosime, 
construit de nemți în anul 1942, din care arma-
ta germană  dislocată în România ținea legătura 
permanentă cu Hitler. Acesta a fost mai întâi su-

pus demolării, dar  fi indcă nu a putut fi  distrus a 
fost  amenajat pentru Ceaușescu.

Labirintul subteran al catacombelor 
Bucureștiului este absolut impresionant. Noi nu-l 
mai evocăm aici în amănunțime (deși descrie-
rea ar fi  spectaculoasă), dar vom aminti măcar 
rețeaua de sub fostul Comitet Central, prin care 
se poate circula cu barca. Culoarele acestora 
au fost betonate și a fost creat  chiar și un râu 
subteran care curge cu un debit de 1,5 mc de 
apă pe secundă. Ramifi cațiile subterane ale  tu-
nelurilor leagă circa  80 de importante obiective 

Cele mai ascunse secrete ale Casei Poporului
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din București, ajungând până la Opera Româ-
nă. Ceaușescu avea în plan să facă din aces-
tea o cale navigabilă, un sistem de deplasare de 
urgență cu un metrou special, cu mașina sau cu 
barca pneumatică.

Casa Poporului are 8 tuneluri de fugă și două 
buncăre antiatomice, totul fi ind proiectat să rezis-
te la un cutremur nimicitor de 9 grade Richter, la 
atacuri repetate cu rachete și la două bombe ato-
mice lansate succesiv. Diafragma zidurilor este 
de 1,5 m; un tunel de fugă de 60 m duce la fântâ-
nile din Piața Constituției, iar un altul, lung de 500 
m și lat de 3,8 m, ajunge la stația de metrou Izvor.

În caz de necesitate, Ceaușescu se putea sal-
va prin rețeaua  de tuneluri și buncăre. Un tunel 
secret a fost realizat în 3 ani  de o echipă de mineri 
de la Petrila. Prin acesta, Ceaușescu ajungea  la 
o amenajare de la lacul Herăstrău, unde se afl a 
permanent pregătită să-l preia  o șalupă rapidă, 
care trebuia să-l transporte pe un mal unde, de 
asemenea zi și noapte, stătea pregătită o mașină 
cu care urma să ajungă la aeroportul Clinceni. În 
decembrie 1989, dacă Ceaușescu ar fi   coborât 
în subteranele de la Comitetul Central, ar fi  putut 
să ajungă ușor și rapid  în foarte multe locuri și 
revoluția s-ar fi  scris altfel. Dar împrejurările au 
hotărât  altceva, anume fuga pe calea aerului, cu 
un elicopter care l-a înălțat de pe acoperișul Co-
mitetului Central și până la urmă l-a coborât în 
mâinile revoluționarilor. 

Casa Poporului a fost numită o „clădire fara-
onică” (despre care noi am mai scris în pagina 
34), a fost numită așa și întradevăr ea depășește 
cu 2% volumul piramidei lui Keops din Egipt. La 
cele 12 etaje de la suprafață se adaugă 8 etaje 
în subteran. Concursul pentru construirea edifi -
ciului a durat apropae 4 ani și a fost câștigat de 
arhitecta Anca Petrescu, iar lucrările au început 
la 25 iunie 1984. Pregătirea șantierului începuse 
din anul 1980, ocazie cu care s-au demolat clădiri 
din vechiul centru al Capitalei pe o suprafață de 7 
km pătrați, unde locuiau peste 40.000 de oameni. 
Sub forța și indiferența buldozerelor au dispărut 
edifi cii precum Mănăstrirea Văcărești, Spitalul 
Brâncovenesc, Arhivele Naționale, Stadionul Re-
publicii, Teatrul de Operetă și 20 de biserici.

În anul 2006, clădirea a fost evaluată la 3 mi-
liarde de euro. S-au folosit 1 milion de metri cubi 

de marmură, 5.500 tone de ciment, 7.000 tone 
de oțel, 20.000 tone de nisip, 1.000 tone de ba-
zalt, 3.500 tone de cristal și 200.000 metri cubi de 
sticlă, 2.800 de candelabre, 220.000 metri pătrați 
de covoare, esențe de lemn, piele etc.

Arhitectul-șef Anca Petrescu a coordonat 200 
de arhitecți și 20.000 de muncitori, care au lucrat 
permanent în 3 schimburi.

În prezent, clădirea nu este complet termina-
tă, deși a avut ca termen de predare anii 1986, 
apoi 1990. (În anul 1990, sub emoția revoluției, 
multe capete înfi erbântate propuneau demolarea 
clădirii!!). Din cele 1.100 de camere și săli proiec-
tate, sunt funcționale acum numai 400. În timpul 
lucrărilor au murit în accidente de muncă 27 de 
muncitori și nu este adevărat că unii muncitori au 
fost uciși pentru a fi  păstrată tăcerea asupra unor 
tuneluri sau încăperi secrete.

Sculpturile în marmură, candelabrele, covoa-
rele comandă specială, ușile sculptate în lemn, 
draperiile, clanțele create din metale rare, multe 
obiecte și decorațiuni acoperite cu foiță de aur, 
piesele de mobilier și încă multe altele sunt și ele 
comori inestimabile ale mărețului edifi ciu.
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La începutul anului 1940, o sta-
tistică a Preturii plășii Căzănești în-
registra în zona ei de administrație 
11 mori, dintre care la Munteni Bu-
zău erau:

Moara Dumitru I. Moise era o 
instalație mai modestă, moară cu 
o singură piatră și o capacitate de 
măcinare de 6.000 kg în 24 de ore;

Moara Vasile R. 
Dudu, cu două pietre și 
capacitate de măcinare 
de 8.000 kg în 24 de ore. 

Moara lui Ioan Pe-
trescu  (care există și 
azi la ieșirea din comună 
către drumul național). 
Era atunci moară cu o 
tehnicitate mai avansa-
tă, avea pietre, dar avea 
și „o pereche de valțuri” 
acționate de o putere 
motrice de 40 cai putere 
și cu o capacitate de pre-

lucrare de câte 7.000 kg de grâu și 
porumb în 24 de ore. Pietrele erau 
– una pentru grâu și două pentru 
porumb, toate cu dimensiunea de 
42 de țoli. În anul ce trecuse, 1939, 
moara lui Petrescu măcinase 
18.185 kg de grâu,  producând 10. 
904 kg de făină. 

De când se săltase fl ăcău, 

Gheorghe Ghiță a  muncit ca 
morar la moara lui Petrescu, de 
unde a plecat mai apoi și s-a fă-
cut primar, s-a făcut după aceea 
președinte de gospodărie colec-
tivă și Erou al Muncii Socialiste și 
om de neuitat al comunei. 

Legat de mori, să amintim 
și faptul că la începu-
tul anului 1940 era în 
Munteni Buzău și o 
brutărie, a lui Agapie 
Ene Moise. Aceasta 
putea să producă în 24 
de ore 500 kg de pâine. 
În anul  1939 prelucra-
se 5.447 kg de făină, 
pe care o transformase 
în pâine, o pâine bună 
de i se dusese vestea 
și în comunele de prin 
împrejurimi. 

Morile muntenilor
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După frecvența înscrierii în cartea de 
telefon, în Munteni Buzău se remarcă existența 
preponderentă a câtorva nume. Precizăm: după 
cartea de telefon. În afara acestei cărți, lucrurile 
stau desigur altfel, dar probabil că repetarea de 
mai multe ori a unor nume respectă exemplele 

noastre.  Astfel, cel mai des întâlnit nume 
de familie este POPA – 29 de ori. Urmează 
DUMITRU, de 25 de ori, apoi DAMIAN (22),   
PARASCHIV (16), ANTON (15) și mai sunt 
GHIȚĂ, GRIGORE, BADEA, AGAPIE și altele. 

Trebuie remarcat că în județul Ialomița nu 
există nicio altă comună în care să întâlnim, ca 
la Munteni Buzău, scrierea  aproape a tuturor 
numelor de localnici numai cu inițiala tatălui 
(pentru capul de familie), ori a soțului (pentru 
femeile măritate), uneori chiar cu două inițiale. 
Aceasta desigur pentru a-i deosebi pe locuitori 
unul de altul și de a-i identifi ca exact, fi indcă, în 
mod frecvent, foarte mulți oameni poartă același 
nume și același prenume. 

Interior țărănesc și Ladă de zestre - Muzeul Agriculturii Slobozia

DIMINESCU
Treceam pe strada lui, l-am 

văzut prin curte și am intrat în 
vorbă. Îi place să povestească și 
m-a atras la dumnealui plăcerea 
cu care spune că toată viața s-a 
simțit bine în Munteni Buzău. „Eu 
nu știu ce are deosebit comuna 
noastra, zice nea Ion Diminescu 
(așa îi zice lumea, dar el în acte 
e Damian), dar nu cred că aș fi  
putut trăi în altă parte. Așa, uite 
am atins 90 de ani și în satul   
nostru de munteni nu mă simt 
bătrân”.

A fost agricultor, dar a muncit 
și în brigada de construcții a CAP-

ului.  Au fost 5 frați,  erau amărâți 
și sărmani că tata le-a murit  când 
el avea numai 9 ani și mama i-a 
crescut greu. Și fratele cel mare 
i-a murit , a murit pe front , în 
1942, era la 17 august și era la 
Cotu Donului. Bunicii erau din 
Bozioru și din Colți, așa că după 
înaintași, domnul  de 90 de ani 
pe care l-am cunoscut în curtea 
casei lui este în rând cu lumea 
munteancă. Adică are energie din 
Munții Buzăului. Energie pe care 
e sigur că le-a dat-o și copiilor – 
trei fete și un băiat

-  Dar de ce mă întrebați mereu 
de mine? mi-a zis dumnealui 
deodată.

-  Fac o carte și o să vă trec 
acolo, i-am răspuns.

-  Bine, dar atâta să nu uitați: 
că mai bine decât în comuna 
noastră nu e nicăieri. Ați notat?

- Am notat, bre, nea 
Diminescule…   
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Ciudat, misterios şi genial: Pătratul magic
Marele artist german Al-

brecht Durer (1471 – 1528), 
reprezentant de seamă al ar-
tei renascentiste și umaniste, 
desenator și grafi cian de ge-
niu, gravor și pictor, a realizat 
o gravură numită „Melancolie”, 
lucrare rămasă celebră în is-
toria  artelor plastice, dar și în 
știința… matematicii. Gravura 
pare a fi  ceva obișnuit pentru 

o lucrare de acest gen, numai 
că un detaliu din aceasta a fă-
cut-o mai mult decât celebră. 
O reproducem și noi aici și 
observați că pe un perete este 
plasat un pătrat   (marcat  de 
noi într-un cerc roșu) în care 
sunt înscrise 16 cifre  diferite.

Am reprodus alăturat re-
spectivul pătrat cu cifre. Vă 
invităm să procedați la adu-
narea lor și veți constata că, 
oricum le-ați lua, constanța 
magică rezultată  este cifra 
34. Așadar, socotiți cifrele de 
pe cele 4 rînduri, de pe cele 4 
coloane, pe diagonale, cifrele 
din cele 4 colțuri, cele 4 nume-
re centrale, numerele centrale 
ale primelor și ultimelor rânduri 
sau coloane etc. Veți obține 

numai cifra 34! Și culmea este 
că cifrele centrale ale ultimului 

rând, adică 1514, indică chiar 
anul în care a fost creată ope-
ra. Nu-i așa că totul este ciu-
dat, misterios și …genial?

■ Într-un inventar al primă-
riei din anul 1945 (9 februarie), 
fi gurează „Una carte de aur 
în ramă”. Întrebăm: ce era 
aceasta și unde se afl ă acum? 
În același inventar mai există 
un obiect: „Un tablou în ramă 
cu geam cu eroii comunei 
din 1941”. Tabloul se afl ă 
acum în patrimoniul Bisericii 
„Sf. Arhangheli Mihail și Ga-
vriil”.

■ La 27 iulie 1949, comitetul 
provizoriu al Sfatului popular 
decidea: ”Moara naționalizată 
nr. 1 și nr. 2 din comuna Mun-
teni Buzău, plasa Căzănești, 
se reorganizează pe baza 
principiilor gospodărești chib-
zuite astfel: 1) Denumirea în-
treprinderii va fi  Avram Iancu 
; 2) Obiectul și scopul între-
prinderii va fi  prestare de ser-

vicii contra vamă pentru măci-
nat grâu și porumb: 3) Moara 
naționalizată  nr. 3 se va numi 
Gheorghe Coșbuc”. (Ați pome-
nit o prostie mai mare? În pri-
mul rând, cum să pui numele 
unui scriitor-poet la o moară? 
Și încă ceva: pe poet nici nu 
îl chema Gheorghe, ci George 
Coșbuc!)..

■ La 2 martie 1952, același 

comitet excutiv hotăra la punc-
tul 4 dintr-o hotărâre: „Sociali-
zarea agricultorilor în stâni co-
operatiste pentru a scăpa de 
exploatarea  ciobănească și 
chiaburească”. Iar la punctul 5 
se spunea: „Cultura în tarlale  și 
înfi ințarea de întovărășiri agri-
cole va fi  principala ocupație a 
comisiunii permanente pentru 
agricultură”. Pe ordinea de zi 
a aceleiași ședințe, fi gura la 
punctul 2 următoarea  ches-
tiune urgentă: „Retragerea 
calității de președinte a tov. 
Grigore I. Vlad și însărcinarea 
cu această muncă a tov. Moi-
se Pavel, membru în comitetul 
executiv”. (Cu aceeași ocazie 
a fost dată afară din Sfatul 
popular și referenta Zamfi ra 
Brânzea, dar  motivul destitu-
irii nu se precizează). 
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Necazuri
La 25 mai 1954, 

meseriașul Cotea Constan-
tin de la Ion Roată notifi că 
Sfatul popular al  comunei 
Munteni Buzău că „înce-
pând cu data de azi con-
sider anulat și fără nicio 
valoare contractul încheiat 
între Sfatul popular al co-
munei Munteni Buzău și 
subsemnatul la data de 10 
mai a.c. pentru executarea 
lucrărilor de zidărie privind 
construcția unei noi școli 
pentru următoarele motive:

1. Pentru că dumnea-
voastră înșivă ați hotărât 
acest lucru la data de 23 
mai când m-am prezentat la 
lucru.

2. Pentru că nu ați avut 
materialele necesare adu-
se pe șantier (…) muncitorii 
angajați de mine și-au găsit 
de lucru în altă parte (…). 
Prin prezenta notifi care vă 
cer să-mi plătiți daune ma-
teriale în sumă de 3.000 de 
lei deoarece având angaja-
ment cu dumneavoastră am 
refuzat altă lucrare”.

S-a întâmplat în 1968
Da, în 1968, pe când primar era 

Ghiță Ccnstantin, iar președinte 
la cooperativă era Ion Nicolae. 
Era anul în care s-a declarat lip-
sa acută de la cooperativă a ma-
terialelor de construcții – tablă 
neagră și zincată, sârmă, ciment, 
carton asfaltat etc.  Cooperativa 
avea câteva secții de prestări ser-
vicii care mergeau destul de bine: 
secția de tuburi și cea de sifoa-
ne, circularul de lemne și echipa 
care făcea sobe de teracotă, apoi 
erau  croitoria pentru femei, tâm-
plăria, secția de frizerie-coafu-
ră și o echipă de zidari-zugravi. 
Tocmai despre această echipă vă 
spunem ceva. Șeful ei se numea 
Ene Nicolae și avea în subordine 
4 lucrători care, urmând exemplul 

șefului, erau de o indisciplină re-
voltătoare: umblau numai după 
ciubucuri, sustrăgeau materiale 
de la cooperativă, nu predau toți 
banii încasați și altele. Normal, 
conducerea cooperativei a pus 
ochii pe ei, dar când șeful Ene a 
simțit că sunt urmăriți, a zis: noi 
ne luăm jucăriile și plecăm. Așa 
s-a și întâmplat de a doua zi, când 
au plecat  toți să încurce treaba și 
la CFR. Plecarea lor însă nu a fost 
prea mult regretată, președintele 
cooperativei dorindu-și să scape 
în același mod, dacă s-ar fi  putut, 
de un Anton Ion de la bufet  și de 
doamna Victoria Constantin, ges-
tionară la librărie, despre care  oa-
menii spuneau că nu absolviseră 
școala de bune maniere.   
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„Era  la  sfârșitul anului 
școlar  când ne-am despărţit 
de diriginta noastră de la 
școala din Munteni Buzău. 
Am condus-o cu fl ori până în 
gara din satul vecin, pe o căl-
dură care ne topea trupurile 
fi rave de sub costumul de 
pionier. Acolo, în gara aceea  
care stătea înfi ptă în colbul 
Bărăganului, numai ea și soa-
rele care o dogorea   neclin-
tit,  s-a urcat în tren, lăsând 
în urmă parfumul. A rămas 

la geam, fl uturându-și mâna; 
mergeam și noi în neștire pe 
urma trenului și-a amintirii… 

Drumul înapoi mi s-a pă-
rut  foarte lung și am fost 
tristă fi indcă nu înţelegeam 
ce se întâmplase. Pe vremea 
aceea eu credeam că oamenii 
se întâlnesc pentru totdeau-
na și că iubirile durează toată 
viaţa…”.

FLORENTINA  
LOREDANA  DALIAN

Dalian. Atâtea nume pentru 
o singură identitate, eventual 
confundată și aceasta cu alte 
zeci, sute de nume ale perso-
najelor pe care le-a  închipuit 
din condei în cele șase cărți pe 
care le-a scris și le-a publicat.  

Cine scrie romane și le 
pune titluri precum „Înainte 
de magnolii”, „Scrisori netri-
mise”, ori „Aceeași lună peste 
sat”, nu poate fi  decât un om 
sensibil  și inspirat, nu poate fi  
decât ca un chimist – uitasem 
să vă spun că doamna Dănilă 
este  inginer chimist  -  defi nit 
de o formulă  în care se leagă 
între ele cele mai prietenoa-
se elemente. Un critic literar  
numește proza Florentinei ca 
fi ind o „seducătoare și recon-
fortantă fi estă a spiritului”,  iar 
un altul ne asigură că numele 
acestei scriitoare  își binemeri-
tă un loc în cea mai de necon-
testat listă a creatorillor literari  
ai zilelor noastre. 

Între timp, munteanca 
noastră nu si-a încredințat tim-
pul  doar  numeroaselor preo-
cupări spirituale pe care le are, 
ci și-a construit și  o  carieră 
profesională de succes, înce-
pând din anul 1992, de când a  
devenit inginer chimist. A urcat 
treaptă cu treaptă în profesie și 
în răspunderile sociale, mun-
cind la  societățile „Amonil” și 
„Amochim” din Slobozia,  fi ind 
azi director general la „Amo-
chim Internațional”.

Florentina–Loredana este 
fi ica doamnei fostă diriginte 
de poștă și contabil Atena 
Dimache și mama unui tânăr 
de perspectivă, Florin Dăni-
lă, student la Universitatea 
din București. Ea trăiește 
intens și se armonizează 
în ecoul îndelung repetat 
al seriozității oamenilor din 
Munteni Buzău, coborâtori 
de sub cerul Boziorului și al 
Cătinei și al… 

Numele pe care i l-a știut 
lumea din Munteni Buzău 
era Florentina a lu  Dimache, 
dar în catalogul școlii nr 1 
învățătoarea ei, doamna Ele-
na Popescu, o scrisese cum 
era corect: Dimache Floren-
tina-Loredana. Familistă fi ind 
acum a devenit Dănilă și ca 
scriitoare se mai numește și 

APOI AU ÎNFLORIT MAGNOLIILE...
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Pe domnul Dobre Tudorel l-am găsit umblând 
prin pagina 94  a acestei cărți. Stătea în coloana 
din dreapta, rândul 9,  și se numea Toader. Adică 
tot Tudorel, dar acolo era mai sobru. Mi  s-a părut 
normal fi indcă acolo participa la un concurs „Cine 
știe, câștigă”, care avusese loc chiar la Căminul 
cultural din Munteni Buzău, concurs pe care l-a și 
câștigat. A luat  și niște bani de la chestia asta, dar 
i-a cheltuit fi indcă de-atunci, de la 20 februarie 
1972, a trecut ceva vreme. Și vremea asta a fost 
chiar măsurată de un ceas, pe care l-a primit tot 
atunci tot ca premiu, de la Radio adică,  și acest 
ceas  - o să vă mirați  – merge și-acum perfect!

L-am căutat și l-am găsit  acasă, avea treabă cu 

tot felul de plante: un gard viu (care-i înnobilează 
curtea bine îngrijită), niște  lujeri veseli de roșii 
din solar  și chiar niște fl ori, care nu mai știu 
cum se chemau. M-a dus apoi să mă uit într-un 
garaj, dar ce să văd eu acolo decât fi are, scule, 
unelte, mașinării, chiar și o motocicletă, motoare 
și motorașe, sârme și Dumnezeu mai știe ce…, 
adică  tot felul de de-astea care se găsesc pe la 
casa omului gospodar și meșter la toate.

Are 75 de ani și este așa de slăbuț, fi rav aș 
zice, încât mi-a venit să-l întreb 
dacă mai mănâncă și el din 
când în când. Ei, dar cum nu? 
I-am  văzut și bucătăria (ne-am 
dus amândoi acolo să facem o 
cafea), treabă dichisită acolo, 
mână de gospodină, doamna 
Maria, soția dumnealui, ține din 
scurt curățenia și este stăpâna 
aromelor de mâncare. 

Tudorel, care mi-a devenit repede prieten, 
provine dintr-o familie de zece copii și a fost 
tehnician veterinar în Munteni Buzău vreo 40 de 
ani. E un tip cu minte foarte destupată, manierat 
și respectuos, iar  totdeauna când se uită la tine 
pune imediat pe față un zâmbet sincer. Înțeleg 
că a fost foarte activ toată viața, a făcut de toate, 
chiar și șoferie pe o uriașă mașină de transport, 
de-aceea nici acum nu poate să stea degeaba. 
Iar când se odihnește, bate pe toată lumea. Îi 
bate pe toți la șah și la tenis de masă, că este el 
așa slăbuț, dar e forțos și s-a învățat  să câștige 
mereu. Ca și la concursul acela din 1972…  

MARIA 
DOBRE
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„DUȘMANII 
POPORULUI”

 Am răscolit prin amintiri-
le documentelor în căutarea 
unor evenimente din sfera de 
preocupări a jandarmeriei. 
Precizăm mai întâi că Munteni 
Buzău nu a avut  niciodată o 
secție proprie de jandarmi, ci 
doar un post care „acoperea” 

și Sărățenii, dar care se afl a 
în coordonarea secției de jan-
darmi de la Căzănești, pendin-
te și aceasta de Legiunea de 
jandarmi județeană.

Iată, din anii 1946 – 1947, 
câteva evenimente  interesan-
te. Să le cunoaștem prin in-

termediul rapoartelor pe care 
postul de aici le înainta mai 
departe.

INFORMAREA NR. 1
„Printre populația din raza acestui post 

a luat fi ință curentul Reacționar Fascist 
încă din anul 1933, în urma propagandei 
studentului Epaminonda Grigore, originar 
din comuna Rași. Propaganda acestuia a 
reușit să câștige în comuna Munteni Buzău 
un număr de paisprezece membri. 

Din anul 1933 până în anul 1937 pro-
paganda acestei mișcări era dusă pe 
sub ascuns, nefiind permisă propagan-
da prin cântece și defilări, care forțau 
aparatul de stat spre a li se permite pro-
paganda. 

În anul 1937 această mișcare devine 
recunoscută ca mișcare politică, când s-a 
început activitatea fățișă, câștigând cu 
ușurință aderențe în rândul tineretului. (…) 
De atunci și până în prezent ideea a fost 
ținută trează, iar membrii activează pe as-
cuns și astăzi. Doi din membrii ai curentu-
lui reacționar fascist s-a înscris de formă 
în Organizația Frontul Plugarilor. Dumitru 
Bogdan (șef de cuib) și Ion Țintea, fost șef 
de cuib, Dragomir Ion, Moisescu Ioan, pre-
cum și Ion Gh. Nițu. 

Măsuri luate. Se impune o măsură de 
supraveghere a elementelor reacționare 
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fasciste prin jandarmi pe stradă și agenți 
informatori”.

TABEL
de persoanele care conduc acțiunea 

curentului Reacționar Fascist din raza 
postului de jandarmi Munteni Buzău:

Dumitru Bogdan,  Ion Gh. Finta, Dra-
gomir Ion, Moisescu Ion, Ion Gh. Nițu.  
(Notă: Mai există și un alt tabel, care cu-
prinde zece nume de „persoane aderente”). 

INFORMAREA NR. 2
Documentul poartă titlul „Manifestarea 

instigării contra Guvernului și Regimului 
democrat”.

„După răsturnarea regimului dictatorial 
de la cârma țării și instalarea regimului de-
mocrat de sub conducerea Dlui Dr. Petru 
Groza, grupările politice au fost reînfi inţate 
dându-se mână liberă pentru a duce pro-
paganda care crede de cuviinţă. Astfel, în 
raza postului Munteni Buzău au reluat fi ință 
grupările poltice Liberalii Diniști și  P.N.Ț.-
iștii Maniu, care se simțeau mai tari și mai 
bogați în aderenți și membri.

În aceste grupări, în special la P.N.Ț. 
Maniu se remarcă Gheorghe Fulgeanu, 
Traian Teoharie, Ștefan Guzulescu și Ion 
I.C. Radu, care prin propaganda ce o du-
ceau au căutat să discrediteze atât Guver-
nul la conducere, cât și pe membrii Gu-
vernului, defăimându-i în fața poporului, 
arătând că toate neajunsurile sunt numai 
din cauza Guvernului și a regimului demo-
crat, elogiind pe Englezi și pe Americani, 
spunând că țara românească atât timp cât 
nu mai depinde de aceste două puteri va 
avea de suferit din toate punctele de vede-
re și că chiar seceta ogoarelor e cauzată 
de guvern.

Atât timp cât regimul democrat de azi 
persistă la conducerea țării, România este 
expusă să înfi ințeze sovhozurile din URSS. 

(…) Toți aceștia la un moment dat pot deve-
ni periculoși, căștigând o aderență care face 
să se piardă încrederea în actualul regim”.

(Semnătura șefului postului de jandarmi 
este indescifrabilă, recunoscându-se doar 
mențiunea gradului plutonier major, nu-
mele acestuia fi ind probabil A. Robu. Este 
atașată și la acest tabel o listă a persoanelor 
care instigă contra Guvernului și  Regimului 
Democrat. Primele trei nume sunt Gh. Ful-
geanu, Traian Teoharie și Ion I.C. Radu).

INFORMAREA NR. 3
Aceasta pare a fi  întocmită și semnată 

de același A. Robu. În ea se consemnează:
„În raza postului Munteni Buzău nu s-au 

semnalat acte de trădare, acte de sabotaj 
cu privire la ascunderea de materii prime 
etc., în raza postului Munteni Buzău aceas-
tă problemă a luat fi ință în urma lipsurilor 
simțitoare de cereale și a materiilor prime, 
cu scopul ca spoliatorii să se îmbogățească 
rapid și fără a munci mult. La această pro-
blemă avem un singur caz.

Locuitorul Gheorghe Iordache din co-
muna Munteni Buzău a ascuns pentru a 
nu preda cantitatea  pentru blocare de 
însămânțări și cantitățile de cereale în ma-
gaziile sale care în ultimul timp au fost des-
coperite și vândute populației la preț ofi cial. 
Acte de sabotaj de mică importanță s-au 
semnalat pe raza postului prin tăieri de 
vite, iar carnea vândută la preț de speculă 
în orașele București și Ploiești..

Din punct de vedere polițienesc se impu-
ne ca această problemă să se urmărească 
faptele, iar sabotorii să fi e trimiși justiției”.

(NOTĂ: Într-un tabel atașat,sunt con-
semnate numele celor care ”au comis acte 
de sabotaj”: Gheorghe Iordache și Titi Sto-
enescu) 
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INFORMAREA NR. 4  
Documentul  a fost întocmit la sfârșitul 

anului 1946 și este foarte interesant. Este 
de remarcat și precizarea următoare: „Din 
anul 1931 până în prezent, în raza postu-
lui Munteni Buzău s-au comis 4 crime și 46 
delicte de către autori care în parte au fost 
descoperiți și nedescoperiți. Bande teroris-
te nu s-au semnalat pe raza postului”.

Dar textul cel mai picant abia acum ur-
mează. Documentul descrie o acțiune con-
dusă de Gheorghe Fulgeanu în comuna 
Sărățeni în ziua de 19 noiembrie 1946, cu 
ocazia alegerilor de deputați locali. Se rela-
tează că Gh. Fulgeanu (cum se știe, mem-

bru al Partidului Național Țărănesc) a insti-
gat populația și a îndemnat oamenii să intre 
în primărie (acolo era secția de votare și  se 
numărau voturile) și să spargă urnele de-
oarece în acestea fuseseră introduse voturi 
false.  În text se spune: „Astfel,  populația 
îndemnată s-a introdus în localul de vot, a 
aruncat urnele în afară, a luat la bătaie pe 
președintele secției de votare, pe primarul 
Alexandru Apostol și pe primarul comunei 
Sf. Gheorghe, în așa fel că aceștia s-au 
ales bătuți în mod serios”. (În document 
nu sunt menționate măsurile care au fost 
luate și  care  au fost urmările acestui inci-
dent).

JOCURI PERICULOASE 
Un document despre cum acționau 6 „reacționari fasciști”
din Munteni Buzău să dea jos Guvernul Dr. Petru Groza

Ceea ce veți citi mai jos ar putea părea o 
glumă, o joacă a unor naivi șefi  de post pro-
vinciali, care întocmeau un plan de  acțiune 
pentru lupta lor ipotetică cu morile de  vânt. 
Dar nu uitați că acest  plan era făcut con-
form unor școlarizări atente a acestora și a 
unor instrucțiuni precise despre cum trebu-
ie acționat contra „dușmanilor poporului”. 
Nu uitați că în centrul de interes al acestui 
plan se afl au oameni adevărați din Munteni 
Buzău, persoane cu identități precise. Și să 

nu uitați că ducerea la îndeplinire a acestui 
plan se putea sfârși în tenebrele pușcăriilor 
comuniste, unde oameni vinovați doar fi -
indcă gândeau altfel decât partidul roșu 
care lua avânt își frângeau aripile vieții, își 
pierdeau libertatea, își ruinau sănătatea și 
își distrugeau viitorul. 

(Este cunoscut cazul lui Traian Teoharie, 
care a fost  arestat în anul 1959  și condamnat 
la 16  ani de închisoare grea pentru convinge-



ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

135

rile  sale politice.             
Condamnare de o greutate pur și  simplu 

absurdă, comparabilă doar cu aceea pe care 
o poate suferi  un criminal odios. Abia după 
condamnare s-a încercat înscenarea unui 
furt, pentru  a-i fi  motivată sentinţa. Mai mulţi 
indivizi au venit în  toiul nopţii la locuinţa 
acestuia și au vrut să-i arunce  în curte două 
motoare uzate, pentru a se putea spune apoi 
că acestea fuseseră furate. Bătrâna mamă a  
lui Teoharie a simţit că afară se petrece ceva 
și  a ieșit  în curte, alertând vecinii. Indivizii 
au fost puși pe fugă, cu motoarele lor cu tot, 

dar ulterior nimeni  dintre organele judicia-
re nu a mai fost preocupat să desincrimineze 
acel presupus furt și omul a rămas condam-
nat. A fost închis la Zlatna, unde a stat 4 ani 
și a muncit ca un ocnaș în mina de aur. A fost 
pus în libertate prin 1963, în contextul în care 
în ţară intervenise o ușoară relaxare politică 
și se slăbise severitatea cu care comuniștii 
îi prigoneau pe așa-zișii „dușmani ai popo-
rului”. Traian Teoharie era însă acum un om 
cu o sănătate foarte șubrezită și cu dureri pe 
care numai ţărâna mormântului i le-a mai pu-
tut alina. 

PAGINI  DIN ARHIVA SPECIALĂ SECRETĂ 
PLAN DE ACȚIUNE  
a  problemei reacţionar - fasciste 

IPOTEZA  A – Prevenţia 
SITUAŢIA
Postul este informat că elementele 

reacționare se întrunesc de două ori pe 
săptămână în comuna Munteni Buzău la 
Dumitru Bogdan, fostul șef de cuib legionar.

MIJLOACE LA DISPOZIȚIE:

Subsemnatul cu jandarmi subordonați, 
cu primarul comunei și cu oameni de 
încredere  atenți la orice informație adusă 
la cunoștință în legătură cu aceste întruniri 
ale reacționarilor vom pleca imediat 
pe teren și vom lua măsurile pentru a 
împiedica adunările și în caz de opunere 
din partea reacționarilor vom proceda chiar 
la arestarea lor. 

Mai întâi vom proceda la dizolvarea lor 
pentru a nu-și putea duce ideile la bun 
sfârșit, ulterior vom lua restul de măsuri

MODUL DE ACȚIUNE:

Împreună cu jandarmii vom întreprinde 
intense investigații pentru a stabili 
următoarele:

 --  care sunt elementele reacționare
 -- unde se întrunesc
 -- ce scop urmăresc
 -- când se adună
 -- dacă sunt  înregimentați într-un partid 

sau nu
  -- cine prezidează
 -- de unde primesc instrucțiuni
 -- dacă fac parte dintr-o organizație cu 

ramifi cație.
 Aceleași instrucțiuni vor primi și celelalte 

persoane ce alcătuiesc mijloacele de cău-
tare ale postului, încredințându-le misiuni 
în cadrul acestor misiuni potrivit încrederii 
ce o prezintă fi ecare.

 
IPOTEZA B – Represivă

SITUAȚIE

Postul de jandarmi Munteni Buzău 
raportează că în adevăr în urma verifi cărilor 
făcute s-a constatat că în locuința 
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locuitorului Dumitru Bogdan din comuna 
Munteni  Buzău, cunoscut reacționar, se 
întrunesc de două ori pe săptămână un 
număr de șase persoane dintre care nu am 
putut identifi ca decât  următoarele persoane 
cu numele Ion Gh. Țintea, Dragomir Ion, 
Traian Teoharie și Ion Gh. Nițu, toți din 
comuna Munteni Buzău sfătuindu-ne ca 
la un consemn al lor adică „Tot Înainte” 
împreună cu alte elemente ce activează să 
poată răsturna Guvernul la acel semnal. 

În acest sens suntem informați că din 
nou se vor aduna pentru a lua cunoștință 
și explica ordinul primit de la centru 
organizației pentru a-și putea îndeplini 
misiunea ce o aveau.

MIJLOACE LA DISPOZIȚIE

Șeful postului împreună cu jandarmii 
subordonați și cu ajutorul postului de 
jandarmi Căzănești, camufl ați în haine 
civile, vor lua măsurile cuvenite.

MODUL DE ACȚIUNE

Încă de la lăsarea serii se vor face 
pânde și patrulări la casa unde se 
adună. Pânda și patrulările se vor face 
intercalați cu jandarmii postului respectiv 
și ai postului Căzănești, care cunosc 
locul și persoanele. Din momentul 
în care vine ora obișnuită  începerii 
adunării reacționarilor în punctul numit, 
șeful postului împreună cu jandarmii vor 
face pânde la momentul când va crede 
că se pot prinde reacționarii adunați vor 
interveni fără a fi atacați a prinde pe 
capii  lor. Cei prinși li se vor dresa acte 

și actele dresate vor fi înaintate cu raport 
detailat.

La nevoie întreg efectivul postului 
respectiv și ai postului Căzănești la 
anunțarea indicativului vor interveni cât 
mai urgent posibil pentru a nu-i lăsa pe 
aceștia să dea jos Guvernul.

Legături de transmisiune – Agenții 
prin agenți și scrisori și în cel mai rău 
caz prin telefon.

Hrană -  Prin grija șefului de post.
Lucrări de executat – O dare de seamă 

asupra modului cum a decurs acțiunea 
în care se va arăta rezultatele obținute, 
greutăți întâmpinate și propuneri.  

Șeful postului
                                                       Indescifrabil
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fragment dintr-un alt document
(CU ȘTAMPILA POSTULUI DE JANDARMI ȘI SEMNĂTURA ȘEFULUI DE POST)

Postul este informat că 

elementele instigatoare din 

această comună se întrunesc la 

locuitorul Gheorghe Fulgeanu în 

număr de 6 persoane și anume 

Traian Teoharie, Ion I.C. Radu și 

alții în fi ecare sâmbătă seara și 

duminică după masă.  când este 

lumea adunată pe sub ascuns 

instigă populația că actuala 

conducere nu este bună și că 

nu au libertate ași face fi ecare 

cetațean rosturile sale cum 

crede   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
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PRIMARII
COMUNEI MUNTENI BUZĂU

A face acum o listă a primarilor care au fost în 
fruntea acestei localități de-a lungul anilor este o 
adevărată aventură. Nimeni nu a mai făcut așa ceva 
până acum și, astfel, o sursă de inspirație nu există. 
A existat o  singură sursă: documentele oficiale ale 
primăriei. Deci, prelevarea semnăturii primarului 
din aceste documente. Dar a fost dificil și uneori 
neconcludent. Uneori numele primarului lipsea, ori 

era scris sau semnat indescifrabil, alteori lipsea 
data și așa mai departe. Dar atât cât s-a putut, am 
făcut.  

 Am menționat în dreptul  unor nume și datele 
calendaristice la care i-am găsit în documente, 
adică precizăm că nu trebuie crezut că acele date 
reprezintă limitele perioadei de mandat. Lista este 
următoarea:

1. Tatu P. Stoian – 1906.
2. Damian Borescu – 1922 și 1925.
3. Dudu C. Dumitru – 1925 și 1926.

4. Ioan I. Stan – 1929.
5. Dragomir Ion – 1931.

6. Damian Boerescu – 1933.
7. Ion Tomescu – 1934 și 1937.

8. Stancu Iordache – 1939.
9. Ștefan Iordache – 1939.

10. Dinu Costian – 1941, 42 și 43.
11. Damian Boerescu – 1944.
12. Ioan Costian – febr. 1944.

13. Constantin Ghe. Bejgu – ian. 1945.
14. Ghiță Constantin – febr. 1945.
15. Ștefan Moise – 30 nov. 1946.

16. Ioan Păsărin – 1949.
17. Barbu Vasilescu – 1950.

18. Grigore I. Vlad – 27 apr. 1950, până la 2 martie 1952.
19. Moise N. Pavel – 1952/

20. Gheorghe Grama – martie 1952.
21. Gușe Constantin – 2 iulie 1952, ianuarie 1953.

22. Matei Stan – 2 apr. 1952, 6 oct. 1954.
23. Iosif Alexandru – oct. 1954  – nov. 1954.

24. Stan Dumitru – 1956 -1957 și o mențiune în anul 1960.
25. Tocileanu Gh. – oct. 1961.

26. Chirilă Gh. – 1961.
27. Ghiță  Gheorghe- 5 ian. 1962.

28. Manea Gheorghe – martie 1962 și feb. 1967.
29. Matei Dumitru – 1970.

30. Ghiță Constantin – martie 1967 și în 1972.
31. Matei Dumitru – 1978-1979.

32. Ilie Aurelian – 1980.
33.  Anton Gheorghe – 1984. 

34. Cucu Nelu - 1987.
35. Stan Ștefan – 1990.

36. Badea Gheorghe – 1996.
37. Soare Gheorghe – 2000.

38. Stan Florin – 2012 și în prezent.
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O adresă expediată către 
Munteni Buzău de la Comi-
tetul provizoriu al Sfatului 
popular județean Ialomița, 
la 3 octombrie 1949, este 
foarte grăitoare pentru a 
ilustra abuzul și teroarea ce 
se instalaseră atunci peste 
oamenii care abia ieșiseră 
din cumplita criză provoca-
tă de seceta din anii 1946 
și 1947. Iată fragmente din 
conținutul acesteia:

„Țăranii săraci și mijlocași 
care nu au mai mult de 15 
oi și care nu ar putea pre-
da la fondul statului toate 
cantitățile contractate de 
lapte și brânză se vor îngriji 
să le predea, în caz contrar 
le vor fi  luate chiar dacă ei 
nu au. 

Chiaburilor și producă-
torilor cu peste 50 de oi le 
veți fi xa cote noi, chiar dacă 
au predat lapte și brânză în 
cursul verii. Dacă unii dintre 
chiaburi și marii producători 
nu au predat cotele conform 
contractului încheiat, se vor 
dresa acte de dare în jude-
cată pentru sabotajul Planu-
lui de Stat”..

TAJ  MAHAL
cea mai frumoasă poveste de dragoste

Cea mai admirată capodo-
peră a patrimoniului univer-
sal s-a născut dintr-o poveste 
de dragoste egală cu însăși 
frumusețea acestui monu-
ment,  despre care un poet 
englez  a spus: „nu e un mo-
nument, ci dragostea unui 
împărat încrustată în piatră”. 

Să cunoaștem povestea. 
Anul 1631  a fost cel mai cum-
plit  pentru împăratul indi-
an din vremea aceea, Shan 
Jahan. A fost anul  morții 
iubitei sale soții – Mumtaz, 
prințesa persană, la nașterea 
celui de-al 14-lea copil al lor. 
Se spune că împăratului i-a al-
bit complet părul în noaptea 
acelei tragedii, noapte în care 
a și avut ideea de a comanda 
unui consiliu de arhitecți re-
alizarea acestei capodopere. 
Împăratul, al cărui mormânt 
se afl ă de asemenea în acest 
mausoleu, a supraviețuit 35 
de ani morții soției sale, ulti-
mii nouă fi ind însă petrecuți 
într-o detenție impusă de fi ul 

său, care îi uzurpase puterea 
și se autoproclamase ca rege 
în anul 1658. 

Splendida creație, simbol 
al dragostei eterne, uriașul 
mausoleu de marmură albă, 
în care se îmbină, într-o per-
fectă armonie arhitecturală,  
elemente ale stilurilor per-
sane, indiene și islamice, se 
afl ă în orașul Agra din India 
și a fost construit între anii 
1631 – 1653. O particularitate 
a acestui superb edifi ciu este 
aceea că își schimbă culorile 
de la oră la oră și de la un ano-
timp la altul, după cum lumi-
na modifi că  irizările milioa-
nelor de pietre  prețioase ce 
sunt încrustate în marmură.  
La construcția uriașului mo-
nument-mormânt au trudit 
timp de 22 de ani 20.000 de 
muncitori. 

Magnifi cul templu va în-
frunta veacurile pentru  ca 
omenirea să  aibă un mo-
tiv in plus de încântare și de 
admirație. 



140

ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

EDUCAȚIA
ESTE

ÎNAINTAREA 
DIN 

ÎNTUNERIC
CĂTRE

LUMINĂ

 Le-a fost dat oamenilor 
din această comună să por-
nească la drum cu o zestre 
solidă de bogăție spirituală, 
adusă din inefabilul  bise-
ricilor și chiliilor rupestre 
din măruntaiele boziorene 
ale Munților Buzăului, din 
strălucirile chihlimbarului 

de Colți, din dealurile do-
moale purtând etern verde 
veșmânt, ori din stâncile 
ferme și incoruptibile ce 
stau de strajă la Cătina, 
la Odăile, la Cozieni și în 
toate risipitele sătucuri  din 
obârșia buzoiană a Munte-
niului Buzău.

O incursiune în trecutul 
de peste 130 de ani al co-
munei Munteni Buzău, rele-
vă convingător preocupări  
importante pentru dobân-
direa unor valori de viață 
spirituală, pentru creșterea 
reliefului trăirilor și exprimă-
rilor culturale, toate ca  bu-
nuri sociale intrinsece, dar 
și ca pandantiv al unui con-
tinuu progres  economic și 
de civilizație.
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Biserica și apoi bisericile din Mun-
teni Buzău au dat aici tărie și stator-
nicie așezării și spiritului; căminul cul-
tural a fost o prezență neîncetată în 
viața oamenilor, a 
fost o preocupare 
a lor, un reper, o 
motivație și un coa-
gulant al uniunii lor, 
o țintă a respectului 
și o desfătare   a ta-
lentului artistic ma-
nifest sau receptat.

Pe un astfel de 
teren, Școala s-a 
adăugat triumfului 
spiritual; dezvolta-
rea i-a fost determinată de acesta sau 
ea însăși l-a potențat. Fiindcă este o 
încântare și este o uimire, este o lecție 
studiul începuturilor și al dezvoltă-
rii învățământului în Munteni Buzău. 

Acesta a fost aici ca o fl acără mereu 
vie în conștiința oamenilor, a fost motiv 
al mândriei și țintă a respectului una-
nim. A fost o preocupare și o izbândă, o 

felie de viață și o ram-
pă  de lansare a pro-
gresului. Școala, ca 
și biserica, s-a iden-
tifi cat cu începuturile 
de viețuire pe această 
vatră și a mers împre-
ună cu ea în toți anii 
ce au trecut până  în 
zilele noastre. 

Școala din Munteni 
Buzău a avut totdeau-
na un prestigiu recu-

noscut și stimat, a fost statornică în 
preocuparea pentru propria dezvoltare 
și s-a identifi cat mereu și lăudabil cu 
viața acestui sat și cu progresul minții 
și conștiinței oamenilor săi.   
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Pentru noi, cei de azi, 
este foarte greu să ne ima-
ginăm cum erau primii ani 
ai învățământului în Mun-
teni Buzău. Gândiți-vă că 
prin  jurul anului 1940  încă 
se mai scria la școală cu 
condeiul pe tăbliță, nefi -
ind la vremea aceea des-
tule caiete și creioane. Iar 
dacă erau pentru o clasă 
întreagă doar două-trei 
abecedare, dar și acelea 
murdare și rupte, dacă hărți 
nu erau, dacă băncile erau 
foarte mici și foarte vechi, 
dacă din cele mai multe 
sate lipseau localurile de 
școală și se învăța carte în 

cămăruțe închiriate, gata 
să cadă, friguroase și lip-
site complet de mobilier, 
dacă învățătorii care de 
multe ori erau necalifi cați,  
erau prost plătiți sau chiar 
neplătiți  luni în șir,  dacă de 
cele mai multe ori școlarii, 
care de obicei erau  sără-
căcios îmbrăcați,  aveau ca 
prime obligații nu școala, 
ci să aibă grijă de frații mai 
mici, să  ducă la păscut ani-
malele, să participe la mun-
cile câmpului și câte altele,  
dacă acestea erau așa prin 
1940, cum putea fi  școala  
cu vreo 50 de ani mai îna-
inte?

Și chiar în aceste condiții, 
cândva existase o școală, 
niște copii învățaseră la 
vremea aceea  să scrie și 
să citească, niște învățători 
se remarcaseră. Școala din 
cumpăna secolelor 19 – 20 
nu avea nimic idilic, ci doar, 
pe lângă entuziasm și de-
dicare, asprime și amără-
ciune. Doar unii învățători, 
ca adevărați apostoli, fă-
ceau din școală un templu 
de închinăciune la puțină 
lumină. Primii învățători 
erau fi e preoți, fi e tineri care 
abia învățaseră și ei să 
scrie și să citească. Rare-
ori acestia erau absolvenți 
ai școlii normale, discipoli 
ai spiritului marelui peda-
gog Ion Gherasim Gorja-
nul, de la Școala Normală 
din Călărași.   Învățământul 
de la sate avea atunci ca 
țel suprem să-i învețe pe 
copii scris-cititul, cele pa-
tru operațiuni aritmetice  și 
câteva rugăciuni. Elevii 
performanți ai vremii erau 
cei care știau ceva mai bine 
decât alții lucrurile simple și, 
mai ales, cei care continuau 
să meargă la școală și după 
absolvirea primelor clase. 

Documente de arhivă 
din care să afl ăm cu  exac-
titate ceva  despre  primii 
ani ai școlii din Munteni 
Buzău nu există. Singu-
rele documente despre 
începuturile acestei școlii, 
afl ate în  inventarul Servi-
ciului județean Ialomița al  

Arhivelor Naționale, sunt  
câteva cataloage și foi ma-
tricole, iar anul din care în-
cep aceste informații este 
1893. Insufi cient pentru a 
contura cum arătau primii 
ani ai școlii din Munteni 
Buzău.  Profesorul Nico-
lae Bejgu, de mai mulți ani 

onorabil director al școlii, 
unul dintre puținii dascăli 
din județul nostru care a 
manifestat interes pentru  
a face un istoric,  pentru a 
alcătui o micromonografi e 
a școlii sale, ne-a pus la 
dispoziție o astfel de lu-
crare. 
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Conform lucrării menționate, 
care își bazează exactitatea 
informațiilor pe relatările unor 
bătrâni ai satului (Aneta V. Du-
mitrescu, Ion R. Guzulescu, 
Vasile Radu Dumitru, Radu Șt. 
Petre), prima școală din Mun-
teni Buzău a luat fi ință în anul 
1884, deci la doi ani după anul 
de referință al înfi ințării satu-
lui. De fapt, este prea mult să 
spunem că era vorba despre o 
școală adevărată. Aceasta nu 
avea la vremea respectivă nici 
local propriu, nici statut ofi cial și 
nici nu elibera documente vala-
bile.  Se afi rmă că primii câțiva 
școlari ar fi  învățat o brumă de 
carte într-o odaie din chiar casa 
învățătorului, casa lui Costache 
Gherășoiu, care se spune că era 
și el colonist ca și toți ceilalți con-
săteni, fi ind posibil ca el să fi  ve-
nit aici fi ind califi cat ca învățător 
probabil la o școală normală din 
Buzău. Casa acestuia se afl a 
pe locul ce azi îi aparține lui Ion 
Radu Damian, pe strada Flori-
an Popescu. Din păcate, acest 
prim învățător, Gherășoiu, a de-
cedat după numai un an.  După 
moartea sa, în 1885, învățător 
a fost Zamfi r Pavelescu, care a 
improvizat o sală de clasă într-
o cămăruță pe care o pusese la 
dispoziție un localnic - Șerban 
Buga ( casa aceea a dispărut, în 
locul ei afl ându-se azi locuința lui 
Ilie Dudu, de pe strada Duzilor). 
Se spune că acest Pavelescu 
a rămas în funcția de învățător 
timp de cinci ani, până în 1890, 
când postul a fost preluat, pentru 
o foarte lungă perioadă de timp, 
de remarcabilul dascăl Dimitrie 
Marinescu. (În alt loc din schița 
monografi că amintită se spune 
că dascălul D. Marinescu fuse-
se numit cu trei ani mai înainte, 
adică în 1887. Noi nu dispunem  

de o altă informație care să facă 
ordine în aceste date contradic-
torii, dar vom acredita ca an de 
referință anul 1890). 

Neexistând un local propriu 
de școală, aceasta a funcționat în 
mai multe locuri din sat, în came-
re închiriate ori oferite fără chirie 
de mai mulți locuitori: Dumitru 
Marinescu (credem că e vorba 
chiar de locuința învățătorului Di-
mitrie Marinescu), Ion Bitar, Pe-
trache Tomescu, Mihail Popescu, 
Dragna Gh. Răducu, Tatu Stoian.

Se pare că până la anul 
1915, singurul învățător al sa-
tului a fost Dimitrie Marinescu, 
care desfășura activitatea 
școlară cu mai multe clase de-
odată, prin practica didactică 
numită „simultan” (acesta există 
și în zilele noastre, acolo unde 
sunt foarte puțini elevi). El nu 
funcționa la simultan cum de re-
gulă se obișnuiește – clasele  I 
cu III și II cu IV, ci I cu II și III cu 
IV. „Simultanul” lui D. Marinescu 
era o necesitate datorată lipsei 
de cadre didactice, nu se datora 
numărului redus de elevi, fi indcă 
el ajunsese să aibă în cele patru 
clase primare, în unii  ani de stu-
diu, chiar  și peste 60 de elevi. În 
1915, așadar, se înfi ințează și al 
doilea post didactic, pe care l-a 
ocupat învățătorul Ion T. Vasiles-
cu, pentru puțin timp însă, fi indcă 
acesta nu s-a mai întors de pe 
frontul Primului Război Mondial. 
În absența lui fusese învățător 
aici un cadru din Căzănești – Ion 
Andreescu. 

Întrerupem aici cursul 
istoriei școlii pentru a-l 

face cunoscut pe primul 
ei învățător de seamă  - 
DIMITRIE  MARINESCU.

CĂRȚILE COPIILOR

O carte din anul 1884, după 
care școlarii din Munteni 
Buzău au învățat despre 
județul care îi adoptase

Marele pedagog APOSTOL 
D. CULEA, originar din 
comuna Sudiți, a dăruit 
și copiilor din Munteni 

Buzău, în anul 1923, 
această carte folositoare
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UN  APOSTOL AL ȘCOLII DIN MUNTENI BUZĂU

Primul învățător important al școlii din Mun-
teni Buzău a fost Dimitrie Marinescu. Din pă-
cate însă, informațiile mai detaliate despre acest 
om ne lipsesc, nu-i cunoaștem nici chipul și nici 
nu avem datele lui biografi ce. L-am găsit doar 
în cataloagele și în  foile matricole pe care le-a 
completat și prin care a dovedit un profesiona-
lism și o dăruire pentru meserie excepționale. 
Deducem că muncea foarte mult și făcea tot 
ce-i stătea în putere să-i învețe carte pe copii, să 
le transmită cunoștințe folositoare pentru viață, 
să-i învețe  să se poarte la școală, acasă și în 
lume, să-i disciplineze. Din notările lui privitoa-
re la comportamentul copiilor, din modul cum se 
străduia să asigure o optimă școlarizare a tutu-
ror copiilor, din felul cum acorda notele și cum 
se raporta la promovabilitate, din toate acestea 
– pe care le vom exemplifi ca și le vom detalia în 
continuare – înțelegem că era un tip exigent și 
scrupulos, că nu accepta compromisuri, că era 
un om foarte bine organizat.

Informațiile pe care le avem ne spun că a 
terminat școala normală la 15 februarie 1887, 
când s-a instalat ca învățător la Munteni Bu-
zău, unde a rămas ca invățător până în anul 
1919. Nu știm de unde era, dar văzând cât era 
de dedicat școlii locale înclinăm a crede că era 
om de-al satului. Nu știm absolut nimic despre 
familia lui, arhivele pe care le-am răscolit nu 
ne-au ajutat să afl ăm mai multe. Dar ce știm 
sigur este că a fost un luptător cu greutățile în-
ceputului, în anii când pentru școală nu exista 
nimic – nici o clădire adecvată, nici bani alocați, 

nici manuale, nici bănci și toate celelalte. Co-
piii desigur veneau greu la școală, poate erau 
și cam săraci, iar mediul din care veneau era 
indiferent față de învățătură, dacă nu chiar ostil 
uneori învățării de carte. 

Cu siguranță că foarte adesea omul acesta 
nu primea nimic pentru munca lui. În anii aceia, 
învățătorii erau plătiți de părinții copiilor (de re-
gulă, cu produse agricole, dar și cu puțini bani) 
și mai rar de primării. 

Învățătorul Dimitrie Marinescu  a fost primul 
care, la Munteni Buzău, a aprins adevărata fă-
clie a învățăturii, a fost  cel care a făurit prima 
generație de oameni care mai târziu au luat pe 
umerii lor viața și progresul acestei localități. 

Detaliile de mai jos vă vor face portretul 
profesional al acestui om, vă vor arăta dimen-
siunea muncii lui și exigența cu care presta 
această muncă. Și nu în ultimul rând, detaliile 
de mai jos vă vor face și un tablou al înfățișării 
învățământului din Munteni Buzău la sfârșitul 
secolului al XIX-lea.  

ANUL ȘCOLAR 1897 - 1898  

Obiectele de studiu
La clasa I
- Scrierea și exerciții gramaticale
- Citirea
- Exerciții de memorie și liberă reproducere
- Exerciții de compunere
- Matematicele
- Religiunea.

Semnătura olografă a învățătorului-diriginte Dimitrie Marinescu
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Se numea ABAC și era „calculatorul”
cu care școlarii învățau în vremea

aceea să socotească la orele de aritmetică

lor se înregistrau în luna mai, probabil aceasta 
relaționând și cu activitățile  agricole.

În anul școlar la care ne referim, numărul ele-
vilor, pe clase, era următorul: la clasa. I – 30 de 
elevi, la clasa a II-a – 15 elevi, la clasa a III –a 
– 11 elevi, la clasa  a IV-a – 4 elevi. Deducem 
de aici că, practic, după ce învățau  cât de cât 
să citească și să scrie, copiii erau retrași de la 
școală, rămânând mereu mai puțini de la un an 
la altul.

În vremea aceea, când părinții lor erau de cu-
rând stabiliți în Munteni Buzău, se simțea nevoia  
ca la școală să se facă precizări și despre locul 
de unde proveneau elevii. Învățătorul Marinescu 
nota și acest aspect, astfel că distribuția copiilor 
(la cei la care era notată) era următoarea: din 
Odăile proveneau 7, din Bozioru 14, din Munteni 
Buzău 2, din Sărățeni 1, din Colți 1, din Cătina 

La clasa a II-a se adăugau:
- Istoria
- Geografi a
- Exerciții de intuițiune
- Desemnul

La clasele a III-a și a IV-a se mai adăugau:
- Științele fi zico-naturale
- Caligrafi a
- Cântul
- Exerciții corporale și militare
- Lucrul manual.

Atragem atenția asupra faptului că predarea 
tuturor acestor obiecte era făcută de un singur 
om, de un singur învățător și trebuie să ne între-
băm: cât de pregătit era acesta ca să facă față 
atâtor specialități? El era singur și a avut în acest 
an școlar 60 de elevi la toate clasele și, iarăși ne 
întrebăm: cum putea el singur să asigure pre-
darea acestei diversități de discipline? Analizând 
cataloagele și foile matricole, unde notele erau 
puse la toate obiectele și observațiile erau fă-
cute cu minuțiozitate, deducem că învățătorul 
Dimitrie Marinescu făcea totul ireproșabil. Și să 
mai adăugăm că scria  în toate documentele cu 
o caligrafi ere ireproșabilă. 

Să analizăm în continuare anul școlar 1897 
– 1898.

Anul școlar era împărțit în 3 trimestre, adică: 
trimestrul I – lunile septembrie,  octombrie, no-
iembrie;  trimestrul al II-lea - lunile decembrie, 
ianuarie, februarie; trimestrul al III-lea – lunile 
martie, aprilie, mai, iunie. În relație cu acestea, 
cele mai multe (foarte multe!) absențe ale elevi-
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1, din Reviga 2. Ca vârste ale copiilor, lucrurile 
stăteau foarte diferit, desigur în funcție de anul 
în care învățătorul reușise să-i atragă la școală. 
Faptul acesta crea realități surprinzătoare. Figu-
rau în  clasa I, de exemplu, elevi care aveau 6 
ani,    colegi de clasă cu copii care aveau 10 – 11 
ani.

Cu toate situațiile grele care se manifestau, 
învățătorul Marinescu nu făcea rabat de la de-
ontologia profesională, și chiar riscând ca un 
copil odată rămas repetent să nu mai vină la 
școală niciodată și deci să nu mai repete anul, 
învățătorul își făcea datoria. Iată situația din anul 
la care ne referim: în clasa. I, din 30 de elevi, 19 
au rămas repetenți și doar 11 au promovat,  în 
clasa a II-a au promovat 9 din 15, în clasa a.III 
–a  au promovat 4 din 11, iar în clasa a IV-a au 
trecut clasa 3 elevi din 4, unul fi ind declarat re-
petent.

Rubrica din catalog a atitudinilor elevilor față 
de învățătură și purtare nu era completată cu 
note, ci numai cu califi cative. Acestea sună inte-
resant: Purtarea putea fi  Bună, Rea sau Incori-
gibilă; Atențiunea era Cu știință, Puțină, Sla-
bă sau Neclintită, iar Silința putea fi  Mijlocie 
sau Nulă.  Și,  în sfârșit, pedepsele ce puteau fi  
aplicate elevilor erau, după gravitatea faptelor, 
de trei feluri – Dojană în fața copiilor, Ținere la 
arest și Dat afară pe trei zile. 

În anul școlar  următor, erau înscriși 47 de 
elevi ( 35 în clasa. I, 5 în clasa a II-a, 4 în clasa a 
III-a, 3 în clasa a IV-a), iar în anul școlar 
1900 – 1901 fi gurau în cataloage 35 de 
elevi înscriși, dar foarte puțini prezenți 
la școală.

Credem că am reușit să sugerăm, ori 
chiar să argumentăm ideea că primul 
mare învățător din Munteni Buzău a fost 
un dascăl deosebit. 

Pentru motivele arătate mai sus, 
propunem de pe terenul acestei pa-
gini de carte ca primarul comunei, 
consilierii locali și directorul școlii, 
împreună cu colectivul didactic, să  
analizeze propunerea ca școala din 
Munteni Buzău să primească numele 
„DIMITRIE  MARINESCU”. Prin atri-
buirea acestui nume, s-ar înfăptui 

un act de dreptate civică și intelectuală,   de 
recunoaștere istorică a meritelor unui ilustru 
înaintaș al școlii din comuna Munteni Buzău. 

REVENIM PE FIRUL 
EVENIMENTELOR…
Următorul pasaj, pe care îl vom plasa în ghi-

limele, este preluat exact din monografi a școlii, 
lucrare la care am făcut referire mai înainte. 

„ În anul 1920, mărindu-se populația școlară, 
au luat fi ință și posturile trei și patru, iar ca di-
rector a fost numit învățătorul Ion Dinescu. În 
urma acestei situații nevoia de local s-a făcut 
și mai simțită. Se începe o luptă pentru con-
struirea unui local de școală corespunzător. Cu 
mijloace locale și de stat, între anii 1922 – 1924 
se construiește primul local de școală, cu pa-
tru săli de clasă și cancelarie. Acest local se 
găsea în centrul comunei. În anul 1947, clădi-
rea a fost distrusă, în proporție de 50%,  de un 
incendiu. (Se presupune că în acel incendiu a 
fost distrusă și mare parte a arhivei școlare și 
poate chiar și alte documente de istorie locală  
- n. n.).  În anul 1948, cu mijloace proprii și de 
stat, clădirea a fost refăcută și dată din nou în 
folosință. În timpul în care a fost indisponibilă, 
elevii au fost nevoiți să învețe în diferite spații, 
improvizate și necorespunzătoare, închiriate 
de la locuitori, precum și într-un local vechi al 
căminului cultural”.
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În incinta memorialului de la Ipotești există două 
biserici – una, foarte micuță, este a familiei Emino-
vici, cumpărată de mama poetului cu o parte din ba-
nii de zestre, cealaltă, aproape lipită de prima (vezi 
imaginea) este construită, prin subscripție publică,  
din inițiativa lui Nicolae Iorga și a lui Cezar Petres-
cu. A fost sfi nțită în 1939 și poartă hramul Sfi nții Mi-
hail și Gavriil. Aceasta este unicat în lume pentru că 
toți sfi nții pictați pe pereți poartă aureole negre în 
jurul capului, deci nu aurii, în semn de doliu veșnic 
pentru moartea poetului. Pictura a fost realizată de 
pictorul Petre Troteanu (mort în 1957), sfi nții pictați 
de el afl ându-se în contradicție cu toate regulile 
bisericești. Aceasta este astfel singura biserică din 
lume care comemorează un poet, prin intermediul 
picturii. Chipurile sfi nților sunt atipice, în sensul că 
ele sunt vizibil umanizate. 

Pe unul dintre pereții laterali este pictată și imagi-
nea poetului Eminescu, iar în plus chipul Arhanghe-
lului Mihail a împrumutat fi gura poetului. Mai există 
pe un perete și reprezentarea picturală a Regelui 
Carol al II-lea.

Sătenii care vin în fi ecare duminică la această 
biserică aprind lumânări și se închină și la imaginea 
lui Eminescu.

Era nevoie de o școală

În luna iunie 1952 (primar era Gh. Gra-
ma, secretar de partid – Marin Șt. Barbu, 
președintele cooperativei de consum se afl a 
Ion C. Stan, iar director al școlii era Gh. Se-
meniuc), în iunie 1952 deci, într-o importantă 
adunare populară (la Munteni Buzău era moda 
adunărilor populare care se convocau destul 
de des pentru chestiuni importante ale comu-
nei)  s-a pus în dezbatere nevoia de a se con-
strui, prin contribuția cetățenilor,  un local de 
școală „în partea de est a satului (desigur, era 
vorba de școala nr. 2 din Cătineni). 

Dar iată că oricât am vrea noi, cei de azi, să 
fi m ironici sau critici față de unele practici  pro-
letcultiste din vremea respectivă, vom observa 
că ni se umezesc totuși  ochii de emoție când  
citim procesul verbal al adunării: „După expu-
nerea dării de seamă, o delegație de pionieri a 
adus salutul detașamentului de pionieri adună-
rii populare, iar tânărul pionier Mușat Agapie a 
adus mulțumirile pionierilor și ale tuturor elevi-
lor  și părinților care s-au constituit în adunare 
populară pentru a hotărî construirea unui nou 
local de școală, îndemnându-i ca niciunul din 
ei să nu lipsească de la această datorie  părin-
tească față de copiii lor”.

Au luat atunci cuvântul, au elogiat inițiativa 
și s-au angajat să sprijine proiectul numeroși 
participanți: Moise N. Pavel, Gheorghe I. Ful-
geanu, P. Duduianu, Dumitru A. Dudu, preotul 
Gh. Turliu, Ion C. Dorobanțu, Maria Șt. Barbu, 
Stere N. Grigore, Gh. Semeniuc, Ana Mihăiles-
cu (aceasta era secretara organizației de femei 
UFDR), Eleonora Paraschiv, Gheorghe I. Vlad, 
Radu T. Radu, Dumitru D. Ghiță – după aceste 
intervenții proiectul fi ind aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

Desigur, s-a constituit și un comitet de lucru, 
compus din 21 de tovarăși și, desigur, a urmat 
și un frumos program artistic prezentat de elevi.

Localul care se propunea a se face avea 
două săli de clasă și o cancelarie (el a fost ulte-
rior extins, așa cum arătăm în alt articol), suma 
necesară fi ind estimată la 70.000 lei. Termene-
le execuției au fost fi xate astfel: data începerii 
lucrărilor – 21 iulie 1952, data terminării – 15 
octombrie 1952.
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CĂRȚILE
Desigur că este difi cil de 

reconstituit acum o listă a 
manualelor și a altor cărți 
instructive, de care dispu-
neau învățătorii și elevii, 
la începuturile școlii și în 
anii de după 1900. Suntem 
însă îndreptățiți să credem 
că acestea erau puține și 
că la școlarii din Munteni 
Buzău ele ajungeau târziu 
după anii apariției lor. Este 
de asemenea sigur faptul 
că manualele, așa cum 
erau ele, erau redactate 
doar cu litere latine (scri-
erea cu caractere chirilice 
dispăruse încetul cu înce-
tul  din școli în special după 
decretul din 1862 al lui Al. 
I. Cuza) și erau deținute de 
învățător, elevii având ac-
ces redus la acestea. 

Vom face câteva referiri 
nu la manuale, ci la cele-
lalte cărți care se afl au în 
sfera uzului didactic. De 
pildă, în anul 1884 apăruse 
o carte – „Noțiuni istorice 
asupra județului   Ialomița”, 
scrisă de Constantin Pre-
deleanu, carte care, după 
știința noastră, a ajuns la 
Munteni Buzău pe la anul 
1902 şi se afl a în posesia 
învăţătorului Dionisie Ma-
rinescu. Acesta o folosea 
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nu ca manual, ci ca sursă de 
documentare pentru lecţiile de 
istorie locală pe care le preda.

 În anul 1905 s-a ti-
părit un manual cu totul deo-
sebit,  pentru elevii de clasa 
a IV-a, care a ajuns în mai 
multe exemplare și la Mun-
teni Buzău. Exemplarul pe 
care noi l-am găsit este, din 
păcate,foarte deteriorat; el în-
cepe cu pagina 39 și se ter-
mină la pagina 416, fără a se 
fi  încheiat. Este deci o carte 
consistentă, bine tipărită și bo-
gat ilustrată cu desene. Este 
un fel de „enciclopedie  a ele-
vului”  și cuprinde teme foar-
te diverse: istorie, literatură, 
geografi e, religie, astronomie, 
ghicitori, pilde, științele naturii, 
administrație publică, anato-
mie, tehnică, agricultură etc. 
Iată câteva exemple de lecturi 
ilustrate: ”Circulația sângelui”, 
„Dimitrie Cantemir”, „Orezul”, 
„Telegraful și telefonul”, „Lon-
dra”, „Struțul”, „Constituția 
țării”, „Pierderea Basarabiei” 
„Fabricarea varului”, „Simbolul 
credinței” și încă foarte multe 
altele. 

Reproducem și noi în aces-
te pagini două  texte preluate 
din  cartea amintită:  „Bărăga-
nul” (având ca inspirație ope-
ra lui Alexandru Odobescu) și 

”Reguli de purtare”. 
O carte care a circulat mult 

și în rândul elevilor din Mun-
teni Buzău a fost „Literatura 
copiilor și șezătorile cu copii”, 
apărută la 1923.  Cartea era 
scrisă de marele pedagog  
Apostol D. Culea,  originar din 
comuna ialomițeană Sudiți.

Învățătorul Dimitrie Mari-
nescu își alcătuise o bibliotecă 
pedagogică destul de bună, el 
fi ind conectat la noile apariții 
prin frecventarea ședințelor 
Asociației învățătorilor din 
Ialomița, cu sediul la Călărași,  
organizație profesională ce lu-

ase fi ință în anul 1909 și care 
și-a întins activitatea până din-
colo de anul 1945. Informațiile 
despre apariția manualelor și 
a unor cărți cu conținut didac-
tic vor fi  și mai mult răspândite 
prin revista cadrelor didactice 
„Școala  Ialomiței”, care înce-
puse să apară la Călărași de 
la 1 ianuarie 1927.

ATENȚIE !

Copiii pe 
scaunul din  

față al mașinii 
pot genera 
accidente.

Accidentele pe 
scaunul din spate 

al mașinii pot 
genera copii.
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ISTORIA, AȘA CUM A FOST
Anul școlar 
1951 – 1952

La începutul deceniului 
50-60, ecoul de sărăcie, frică, 
nesiguranță și lipsă de orizont 
social-economic, ecou care 
venea de prin anii 45 – 47,  
încă nu se stinsese. În plus, 
viața politică, provenită din 
import sovietic, era străină de 
interesele oamenilor și era de 
neînțeles pentru ei. Astfel că 
toamna anului 1951 părea a 
nu trimite pe locul întâi al pre-
ocupărilor chiar învățământul. 
Erau griji mai mari, erau nevoi 
mai multe. 

Și totuși… La Munteni 
Buzău  se părea că lupta cu 
amărăciunile nu răpusese pe 
nimeni. Oamenii făceau totul 
pentru a  instala în universul 

lor de locuire echilibrul și nor-
malitatea. Nu exista sufi ci-
ent spațiu școlar? S-au făcut 
eforturi ca să existe - indife-
rent cum, dar să fi e ! Era lip-
să de cadre didactice? S-au 
căutat și s-au găsit soluții.  
Deviza de a nu lăsa copii în 
afara școlii  funcționa și adu-
cea soluți. 

Am decupat un eșantion 
din această perioadă și anu-
me anul școlar 1951 – 1952. 
Am făcut decupajul nu atât 
pentru a demonstra o stare de 

fapt, cât pentru istorie. Să po-
posim deci în acele realități.

Spațiul școlar. Procesul 
de învățământ se desfășura 
în:

- școala din centrul comu-
nei;

- școala din Satul Nou;
- școala din localul Gheor-

ghe I. Popa;
- școala din localul Zaharia 

I. Ștefan;
- școala din localurile Ion 

D. Bocan, Gheorghe Șt. Ale-
xe.

Grădinița de copii funcționa 
într-un spațiu  care fusese al 
lui Ion Negoiță.

Școala (al cărei director 
era G. Semeniuc) funcționa 
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SCURTE ȘI INTELIGENTE
☻Nu  întotdeauna  via-

ta se termină cu moartea. 

Uneori se termină cu 
nunta. 

☻Dacă nu înjuri când 

conduci, înseamnă că 
nu ești atent la drum.
           

☻Când soţia tace mult 

timp, înseamnă că are 
foarte multe de spus.   

☻Pe lume îţi e sortită 

numai o singură femeie, 

iar dacă n-o întâlneşti 
eşti salvat!!!

români sănătoşi care au 
mers la un control me-
dical.

 ☻Oricât ar fi  de per-

fecte, computerele nu 
vor putea niciodată în-
locui prostia  omeneas-
că .  

☻Banii nu fac ferici-
rea, o cumpără gata fă-
cută.

☻Există o lume mai 
bună, dar este foarte 
scumpă.

cu două cicluri de învățâmânt. 
La ciclul I, clasele I-IV, erau 
înregistrați ca elevi: 93 la cl. 
I, 93 la cl.  a II-a,  126 la cl. 
a III-a, 109 la cl. A IV-a. La 
același ciclu școlar erau 12 
învățători în schema de în-
cadrare, dar  un post  nu era 
acoperit, din lipsă de cadre. 
La ciclul al 2-lea erau 84 de 
elevi, foarte puțini față de ci-
clul I, unde erau 421, fapt 
care arăta că mulți dintre 
absolvenții a patru clase nu 
mai continuau studiile. Cei 84 
de elevi de la ciclul elemen-
tar erau distribuiți astfel: 24 la 
cl. a V-a (se acționase pentru 
atragerea copiilor la școală și 
mai erau așteptați la clasa a 
V-a încă 20 de elevi), 3o la 
cl. a VI-a, 27 la cl. a VII-a. 
Numărul total al elevilor era 
deci de 505. Profesorii erau 

6 pe lista necesarului, dar în 
școală existau numai patru, 
doi nefi ind încadrați, din lipsă 
de cadre. 

Învățători erau: Manea 
Haritina și Florica Bălan (cls. 
I), Nicolae Bratosin și Aglaia 
Semeniuc (cls.  a II-a), Aneta 
Vișan lucra singură la clasele 
a III-a A și B, unde avea un 
total de 76 de copii, la clasa a 
IV-a (care avea trei clase pa-
ralele) învățătoare erau Elena 
Fulgeanu, Anton Smaranda 
și Deliu Florentina. 

Cei patru profesori pe care 
îi aminteam mai sus erau: Gh. 
Semeniuc (matematică), Ion 
Barbu (istorie, geografi e, fi -
zică și chimie),Victoria Barbu 
(limba română și constituție), 
Vladimir Navruc (limba rusă, 
fi zica, desenul).

Școala din Satul Nou 

funcționa într-o singură sală 
de clasă, în sistemul „simul-
tan”, cu un total de 58 de 
elevi, învățători fi ind  Flori-
an Popescu (clasele II și IV) 
și Enache (Tache) Gâdăr 
(clasele I și III). Cursurile se 
desfășurau dimineața și du-
pă-amiază. 

(NOTĂ: Interesant este 
faptul că în corpul cadrelor 
didactice, cu doi ani înainte, 
deci în 1949 -  când primar 
era Ion Păsăroiu și notar Ne-
agu Păun  - mai  fi guraseră 
Gheorghe N. Fulgeanu, Ro-
dica Voevod, Ana Cioran, 
Gheorghe R. Dudu, Maria V. 
Dudu și Voica Spulber, dar nu 
avem nicio explicație în legă-
tură cu absența lor din rândul 
cadrelor didactice cu doi ani 
mai târziu).  

☻Descoperire ştiinţifi că: 

Românii bolnavi se trag din 
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DESENELE COPIILOR VOTURI  ÎN  
DEPLASARE

După cum se știe, instau-
rarea de către Regele Carol 
al II-lea a dictaturii regale,  
în februarie 1938, a dus la 
desfi ințarea tuturor partidelor 
politice și promulgarea unei 
noi constituții; s-a format un 
nou guvern, avându-l în frun-
te pe patriarhul Miron  Cris-
tea, instituindu-se în același 
timp un Consiliu de Coroană, 
ca organ de stat cu caracter 
permanent, ai cărui membri – 
consilieri regali – controlau în 
teritoriu viața politică, econo-
mică și socială a țării. Lovitura 
politică dată de Palatul Regal 
a fost precedată de unele mă-
suri, între care s-a afl at și aceea 
de  dizolvare prin Decret Regal 
a tuturor consiliilor comuna-
le și orășenești. La 21 ianua-
rie 1938, Prefectura județului 
Ialomița a dat o decizie  con-
form căreia la 23 februarie ur-
mau să aibă loc alegeri pentru 
noile consilii comunale, com-
puse din 10 consilieri.

Foarte interesant era faptul 
că votarea pentru alegerile de 
consilieri  la Munteni Buzău 
nu  se desfășurau aici. Scruti-
nul era programat să aibă loc 
la Căzănești, „unde domnul ju-
decător își avea sediul de prezi-
dare”, după cum preciza deci-
zia Prefecturii, dar mai trebuie 
reținut și faptul că la alegeri nu 
participa întreaga masă de ale-
gători, ci doar membrii colegi-
ilor electorale – reprezentanți 
ai alegătorilor. Preoții și 
învățătorii  aveau voie  să par-
ticipe la campania electorală 
numai dacă erau candidați.   

OAMENII PARTIDULUI
În lunile februarie și martie 

1945, partidul comunist lansa 
minciuna gogonată conform 
căreia în țară aveau loc ample  
acțiuni ale maselor populare 
pentru democratizarea vieții 
politice a țării, care să ducă la 
„înlăturarea prefecților și pri-
marilor reacționari și înlocuirea 
lor cu personalități democrati-
ce” . Prin „personalități demo-
cratice” se înțelegea de fapt 
aducerea de prin fabrici a unor  
muncitori devotați partidului, 
care erau  numiți  primari prin 
localitățile țării, fără ca aceștia 
să aibă nici cea mai mică le-
gătură cu administrația, ori de 
multe  ori chiar cu specifi cul 
vieții de la țară. Ca urmare, și 
la Munteni Buzău au „aterizat” 
astfel de personaje.

Pe la începutul anului 1954, 
a fost adus și făcut primar la 
Munteni Buzău un anume Ma-
tei Stan. Omul avea 7 clase, era 

născut în 1916 în Valea Ciorii, 
era însurat și tată a 3 copii. Era 
mecanic la GAS Mărculești și 
era foarte sărac. A dat dovadă 
de o mare incompetență, mo-
tiv pentru care prin noiembrie 
același an a fost retras, în locul 
lui fi ind  „plantat” numitul Iosif 
Alexandru. 

Și mai grav era faptul că 
și secretarul Sfatului popular, 
care prin natura obligațiilor 
de serviciu chiar trebuia să 
știe carte, în special legislație, 
și acesta deci era din rândul 
celor „de paie”. Individul avea 
numai 4 clase primare și ve-
nea dintr-o fabrică, de unde se 
spune că  fusese luat fi indcă 
tovarășii de muncă, cei care 
l-au recomandat,  voiau să 
scape de el. Omul avea doar 
29 de ani și era din Pitești. 
Se numea Câmpeanu Marin. 
Înaintea lui fusese secretar un 
croitor.  
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Când se încheia 
anul 1961

La sfârșitul anului 1961, 
pe când era primar, adică 
președinte de Sfat popular,  
nea Ghiță, care – uite că toc-
mai acum am afl at! – se ocupa 
la căminul cultural (condus de 
Pompiliu Boerescu, înlocuit în 
luna octombrie de Gh. Tocilea-
nu) de formația de instrumen-
te muzicale și soliștii vocali. 
Vicepreședinte era Gh. Seme-
niuc, iar secretar Dumitru Cră-
ciun. Procesul de învățământ 
din comună dispunea de 19  
săli de clasă, distribuite în 3 
localuri. Pentru clasele  I – IV, 
care aveau 471 elevi , erau re-
partizate 12 săli, iar pentru ci-
clul elementar, clasele V – VIII, 
cu 258 de elevi, erau 7 săli de 
clasă. Încadrarea era cu 23 de 
cadre didactice, dintre care 5 
erau profesori califi cați, 4 pro-
fesori necalifi cați, 11 învățători 
califi cați și un învățător ne-
califi cat. Localurile în care 
funcționau grădinițele de copii 
erau declarate total necores-
punzătoare. 

Deși nu ne face plăcere, 
va trebui să consemnăm și 
aspectul că unele cadre erau 
criticate pentru ”superfi ciali-
tate și neimplicarea în reali-
zarea școlarizării”, adică Ma-
ria Paraschiv, Rodica Iosif și 
Cornelia Ionescu, dar și Maria 
Cojoacă și Virgil Soligon și din 
nou Rodica Iosif, pentru că 
nu prea își făceau datoria „în 
condițiile cerute de partid”.

FESTIVALUL MUZICII CLASICE
IONEL PERLEA DE LA SLOBOZIA

VOCILE MUZICII CLASICE
VOCILE FEMEILOR
Soprana de coloratură. Este vocea feminină potrivită per-

sonajelor pline de viață, cu un comportament  vioi, jucăuș. So-
prana de coloratură ia cu ușurință notele muzicale înalte, „cântă 
sus” – cum se spune în limbajul obișnuit.

Soprana lirică. Are o voce mai plină, potrivită personajelor 
sentimentale, romantice.

Soprana dramatică. Posedă o voce mai gravă, timbrată, po-
trivită rolurilor dramatice.

Mezzosoprana. Este vocea potrivită pentru rolul femeilor 
mai în vârstă, având vocea mai plină și mai gravă decât a so-
pranei dramatice.

Contralto. Este o voce mai rar întâlnită, foarte personal tim-
brată, joasă, expresivă și de un lirism profund.

VOCILE BĂRBAȚILOR
Tenorul. Acesta poate fi  tenor lejer, liric sau dramatic. Are 

vocea similară sopranei (cel mai adesea realizează duete) și i 
se potrivesc roluri de iubit, de erou al poveștii.

Contratenorul. Este tenorul care „virează” vocea în carac-
terul vocal al sopranei, uneori chiar al sopranei de coloratură, 
„căntă subțire, ca o femeie” – cum se spune. Astfel de cântăreți 
se găsesc mai rar (la noi Cezar Ouatu dezvoltă această 
performanță) și au o importanță, o utilitate limitată.

Baritonul. Este cântărețul care posedă o voce ale cărei 
înălțimi se afl ă între tenor și bas. El poate fi  în povestea libretului 
de operă rivalul eroului, fratele sau tatăl lui.

Basul. Este vocea bărbătească cea mai gravă, cea mai joa-
să. (Există și vocea Basul profund). Posesorii vocii de bas pot 
interpreta personaje pline de viață, comice (basso buff o), roluri 
sentimentale (basso cantante), ori personaje impresionante, 
care transmit emoții puternice (basso profondo).
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Un tip cu o maimuță în brațe vede o 
blondă în fața unui magazin:

- Domnișoară, numele meu e 
 Cornel, vă rog frumos să-mi țineți și 
mie  maimuțica asta până ies eu din 
magazin.

Blonda ia maimuța în brațe și 
așteaptă. Trece pe-acolo o altă blondă:

- Auzi, fată, ce e asta?
- Nu vezi? O maimuță.
- Păi și de la cine o ai?
- De la unu, Cornel…
- Păi, dragă, nu puteai și tu să faci o 

întrerupere de sarcină?

Scleroza în 3 faze
1.Intri la toaletă, îți faci treaba și uiți 

să tragi apa.
2. Intri, tragi apa, și uiți de ce ai intrat.
3. Intri, termini treaba, tragi apa, dar 

uiți să-ți dai pantalonii jos.

 Început de an școlar 1968
Anul școlar 1968-1969 începea cu  o  

semnifi cativă lipsă de cadre didactice. 
La Școala 1 (care avea un efectiv de 717 
elevi) lipseau 4 cadre, la Școala 2 (care 
funcționa în acest an cu 282 de elevi) nu 
erau acoperite 3 posturi, iar la Școala 3 
(unde erau înscriși 100 de școlari) mai era 
nevoie de două cadre.  

Foarte important era faptul că la școala 
2,  „peste vale”, se mai adăugaseră 3 
săli de clasă și o nouă cancelarie. Era 
de admirat  în acest caz  promptitudinea 
primăriei, care reacționase la o propunere 
formulată într-o adunare cetățenească la 
17 octombrie 1967, în primăvara anului ce 
a urmat realizând lucrarea. 
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PENTRU  

ISTORIE:

Cadrele didactice la sfârșitul
anului școlar 1953 – 1954

1. Gâdăr Enache, învățător, absolvent de 
școală normală, director de școală, era încadrat 
în învățământ din luna septembrie 1934, născut 
în anul 1909.  

2. Navruc Vladimir, învățător, profesor su-
plinitor, cadru didactic  din anul 1929. Era născut 
în 1907, în raionul Hotin, Basarabia.  

3. Semeniuc Gheorghe, învățător, profesor 
suplinitor aici din septembrie 1926, născut în 
anul 1904 în Hotin,  Basarabia.

4. Barbu Victoria, învățătoare, prof. supli-
nitor, cadru didactic din anul 1934. Născută la 
Buești în 1913.

5. Barbu Ion, învățător, profesor suplinitor, 
vechime în învățământ din anul 1938,  născut în 
anul 1917 în raionul Pitești.

5. Vișan Aneta, profesor-maistru, profesa la 
școala din Munteni Buzău din septembrie 1948, 
era născută la Buești în anul 1926.

6. Răducanu Alexandru, învățător, era în 
învățământ din anul 1929,  profesor suplinitor 
aici din anul 1951, născut la Albești în 1926.

7. Bratosin Nicolae, învățător din anul 1923, 
originar din Munteni Buzău, născut în anul 1904

8. Semeniuc Aglaia, lucra în învățământ din 
anul 1924, era născută la Dorohoi în 1904. 

9. Vasilescu Ștefan, cadru didactic din 1922, 
născut la Crunți în 1890.

10. Navruc Elisabeta, originară dintr-o co-
mună din raionul Bârla, născută în anul 1914, ca-
dru didactic cu o vechime din anul 1937.

11. Răducanu Maria, profesa în învățământ 
din anul 1952, originară din Munteni Buzău, 
unde se născuse în anul 1931. (Era un cadru ex-
clus din UTC, se pare că din cauza căsătoriei cu 
un persecutat politic).

12. Deliu Florentina, cadru didactic aici din 
anul 1951, era originară din orașul Corabia, anul 
nașterii – 1928. 

13. Manea Haritina, era născută în Caracal 
în anul 1932, lucra în învățământ la Munteni Bu-
zău din anul 1951.

14. Boerescu Pompiliu, afl at în învățământ 
din anul 1952, căsătorit și tată al unui copil, era 

născut în anul 1930 în Bozioru.
15. Seracoveanu Gheorghe, era din 

Tmișoara, unde se născuse în anul 1910. Se afl a 
în învățământ din 1930, era învățător, director al 
școlii nr. 2 din Munteni Buzău (preluase funcția 
de la Răducanu Alexandru). 

16. Petrescu Teodora, era învățătoare în 
Munteni Buzău din 1953, se născuse în Călărași 
în 1936.

17. Gâdăr Maria, era califi cată ca educatoare, 
profesa din anul 1929 și se născuse în 1909 în ra-
ionul Durostor din Bulgaria. 

(În anul următor se vor mai adăuga Dima 
Dragoș și Turlui Gheorghe, absolvent al Se-
minarului teologic, care va fi  și preot în 
Munteni Buzău). 

AM GĂSIT ACESTE IMAGINI 
PE INTERNET
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„DEZERTORUL”
Înnebunit pur și simplu de presiunea ce se 

punea asupra lui ca să colecteze cât mai multe 
produse de la săteni, până la a-i lăsa pe aceștia 
să moară de foame, salariatul Popa I. Andrei, 
agent colector la primărie, și-a prezentat 
demisia din funcție  la 5 aprilie 1954. Într-o 
ședință de partid care a avut loc ulterior, cazul 
lui a fost dezbătut de „tovarăși”, care l-au numit 
„dezertor”.

Motivarea pe care omul a scris-o  pe 
cererea sa de demisie ar fi  fost hazlie, dacă 
nu era chiar dureroasă: „Îmi dau demisia  
fi indcă nu pot duce mai departe munca 
cu colectările întrucât eu nu sunt un om 
dinamic  și impunător și nu pot lămuri 
cetățenii  în această privință întrucât nu pot 
să mă răstesc la oameni și nu am cuvinte 
de convingere pentru a-i lămuri că ei nu mai 
trebuie să mănânce, pentru a da mâncarea 
lor muncitorilor din fabrici”.

ȘAHUL ȘI POVESTEA LUI
Jocul de șah are ca sim-

bolistică generală  prezen-
tarea diferitelor acțiuni și 
relații dintre oameni, anima-
le și obiecte de la o curte 
împărătească. Inventatorul 
jocului a imaginat totul sub-
stituind personaje în turnuri 
și în cai, închipuind soldații 
și chiar nebunii de la cur-
te, fi ecare având anumite 
puteri specifi ce, libertăți de 
mișcare bine stabilite, pre-
cum și diferite posibilități de 
atac sau de apărare. Numai 
regele  este tratat într-un 
mod am zice ironic, el fi ind 
cel mai neajutorat, fără a 
avea o putere proprie și de-
pinzând doar de ajutorul și 
de protecția celorlalți. 

Regula de joc ce-l impli-
că pe rege a fost gândită de 
inventator ca o răzbunare 
asupra personajului. Fiind-
că inventatorul a fost un ser-
vitor, un supus indian care 
fusese  pedepsit să invente-
ze un joc ingenios care să-l 
distreze pe suveranul său, 
un împărat persan. Regele 
a fost încântat de jocul in-
ventat și i-a cerut supusului 
să pretindă orice ca răspla-
tă pentru jocul  oferit.

Cerând răsplata, servi-
torul s-a prefăcut umil și 
nepretențios: el a cerut un 
bob de grâu pentru primul 
pătrat al tablei, apoi mereu 
dublu pentru toate celelalte 
pătrate. Regele s-a arătat 

încântat că inventatorul jo-
cului îi cerea atât de puțin, 
dar când oamenii săi de la 
curte s-au apucat să facă 
socoteala au ajuns la con-
cluzia că producția de grâu 
a întregii Indii pe un an în-
treg nu putea acoperi nici 
jumătate din pretenția de 
plată a ingeniosului inventa-
tor al jocului de șah.
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La casa cu Tricolor

 În ziua în care i-am cunoscut 
pe profesorii Maria și Nicolae To-
mescu, două locuri din sala mare 
de spectacole a Teatrului Național 

din București au rămas goale. Erau 
ale lor, aveau  și biletele cumpărate 
de multă vreme pentru un specta-
col, dar o mică problemă se ivise 
și nu s-au mai putut urca în mașină 
ca să ia drumul Bucureștiului. Și 

norocul meu a fost că i-am găsit 

atunci acasă, acolo la casa cu Tri-

color. 

Mărturisesc că am fost puțin 

contrariat, deși nu era cazul. Adi-

că, mi se pare că nu-i puțin lucru 

să găsești doi oameni, fi e ei și pro-
fesori, care îți spun că din când în 
când lasă satul în urmă și se mai 
duc pe la București – la teatru, la 
operă, la un muzeu… Vorbeam des-
pre asta și priveam la pereții livin-
gului lor, mă uitam la rafturile cu 
cărți  și parcă intram într-o poveste 
despre liniște, despre educație, des-
pre  cum este să te simți bine într-o 
familie cu care poți comunica așa 
cum ai vorbi cu tine însuți despre 
cât ești de fericit. Într-o familie 
care a fost dăruită și cu doi copii cu 
statut de oameni realizați. Băiatul, 
Bogdan, este absolvent de ASE, 
patron al unei fi rme de construcții 
din București și tată a două gemene 
(Andrada și Andreea) care se pre-
gătesc să devină jurnaliste. Fata, 
Ruxandra,  care a  absolvit în țară 
două specialități ale învățământului 
superior și a obținut un master în 

Italia este acum  un important  agent 
de turism în Bodrum (Turcia), unde 
este și stabilită cu familia. Se poate 
spune că Ruxandra este un om de 
performanță, între altele ea fi ind   
vorbitoare  a cinci limbi străine. 

Profesorii Tomescu sunt pensi-
onarii care, începând în fi ecare zi 
cu ziua de ieri, își trăiesc a doua 
tinerețe și sunt absolut sigur că ni-
ciodată ei nu  vor face un bilanț al 
vieții pentru a  zice la  sfârșit: „Noi 
atât am avut de spus!”.

Nicolae Tomescu, care de mulți 
ani este și un consilier local căruia 
oamenii din Munteni Buzău ar avea 
pentru ce să-i mulțumească, a fost 
profesor de istorie-geografi e, iar 
doamna sa  a predat biologia. Mul-
te generații de elevi le vor mulțumi 
mereu, dar și societatea munteană 
le poate așeza în față covorul roșu 
al gratitudinii ei pentru că, timp de 
27 ani, ei și-au adăugat o grijă și 
o preocupare în plus, ca directori 
ai Școlii nr. 2. Înaintea domnului 
Tomescu fuseseră directori Petrica 
Dan, Florian Popescu, Maria Mi-
halcea – din 1967, de la deschide-
rea acestei școli, până în 1974, apoi 
au fost directori, pe rând, profesorii 
Tomescu până în 2001, când școala 
a intrat în conservare.

Purtând cu ei totdeauna acel 
zâmbet în preajma căruia toți con-
sătenii lor se simt bine, profesorii 
Tomescu se vor confunda totdeau-
na cu  propria lor vocație  de a pri-
mi respectul tuturor. Ei și Tricolo-
rul pe care îl țin la poartă ca pe un 
trofeu al vieții normale.  
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SALARIAȚII  PRIMĂRIEI
ÎN  ANUL 1954

1. Matei Stan – președintele Sfatului 
popular

2. Câmpeanu Marin – secretarul Sfatului
3. Buduianu Ilie – referent Sfatul popular
4. Dumitru V. R. Dumitru – referent Sf. 

popular
5. Gâdăr Enache – director școala 

elementară
6. Gâdăr Maria – învățătoare, educatoare
7. Siminiuc Aglaia – învățătoare
8. Siminiuc Gheorghe – profesor
9. Navruc Vladimir – profesor
10. Navruc Elisabeta – învățătoare
11. Răducan Alexandru – profesor
12. Răducan Maria – învățătoare
13. Barbu Ion – profesor
14. Barbu Victoria – profesor
15. Vișan Aneta – profesor
16. Deliu Florentina – învățătoare
17. Manea Haritina – învățătoare
18. Sarahoveanu Gheorghe – învățător
19. Petrescu Tudora – învățătoare
20. Boerescu Pompiliu – învățător
21. Servinoschi Ion – agent cultura 

tutunului
22. Tudor Vasile – morar
23. Dincă Stănescu – administrator moară
24. Turliu Gheorghe – preot
25. Ștefan Dumitru – colector produse
26. Munteanu Margareta – moașă ofi cială
27. Nicolae Anghel – ofi ciant sanitar

În afara acestora, mai erau încă 11 salariați
care îndeplineau funcții la siloz sau erau
îngrijitori  la școală și la casa de nașteri.

FULGERUL UCIGAȘ

În anul 1998, o întreagă echipă de fotbal 
din Congo a murit pe teren, în timpul meciu-
lui. Toți jucătorii acesteia au fost atinși de un 
fulger. Si mai ciudat este însă  faptul că toți 
jucătorii echipei adverse, care de asemenea 

● Alcoolul distruge celulele 
creierului. Dar nu pe toate, nu-
mai pe cele care refuză să bea

● Între fumător și ţigară se 
formează cea mai strânsă legă-
tură: ea arde pentru el, iar el 
moare pentru ea.V

O
R

B
E

se afl au pe teren,  au fost ocoliți de fulger și 
toți au supraviețuit. S-a încercat o  explicație 
și anume aceea că tinerii fotbaliști  fulgerați 
purtau cu ei un anumit element al echipamen-
tului, eventual metalic, care a atras fulgerul 
numai asupra lor. Dar cum acest element nu a 
putut fi  stabilit, s-a mers până acolo încât s-a 
crezut că în stomacul lor se afl a ceva provenit 
de la mâncarea pe care o consumaseră îm-
preună. Ceva… ce   nu s-a afl at nici până azi!
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Pagini din istoria 
vieții politice 

În primii ani de după război, 
viața politică din Munteni Buzău 
era destul de nuanțată. Existau 
multe partide – mai noi sau mai 
vechi – care își aveau adepți sau 
membri activi  în această locali-
tate. O analiză pe care am între-
prins-o ne-a relevat următoarea 
realitate la începutul anului 1946:

Organizația Frontul Plugari-
lor avea sediul organizatoric la 
Căzănești (președinte era Tudor 
Andrei) și număra în toată zona 
3.946 de membri. Pentru Mun-
teni Buzău, președinte era Ghiță Avram. 

Partidul Comunist  avea sediul organiza-
toric de asemenea la Căzănești, era condus 
de Ion Badea, număra în total, pe toată zona 
plășii Căzănești, 520 de membri. Acest par-
tid nu era reprezentat de nimeni la Munteni 
Buzău.

Partidul Social Democrat număra în 
zonă o cifră aproximativă de membri – 135 
și nu dispunea de un comitet de conducere.

Partidul Național Popular  se afl a în 
aceeași situație, adică fără un comitet de 
conduere și se credea că numără circa 200 
de membri.

Partidul Uniunea Femeilor Antifasciste 
nu avea o organizare clară și număra 20 de 
membre cu adeziune de înscriere.

Partidul Național Liberal Tătărescu nu 
avea o structură organizatorică și număra în 
toată plasa Căzănești 102 membri.

Partidul Național Liberal Brătianu nu 
dispunea de o organizare riguroasă și numă-
ra doar 254 de membri în toată zona.

Partidul Național Țărănesc Maniu era 
condus la nivel de plasă de Gheorghe Fulgea-
nu din Munteni Buzău, nu avea un comitet de 
conducere și era compus din 484 de membri.

Partidul Țărănesc Democrat Lupu era 
declarat că are 430 de membri, dar era lipsit 
de orice conducere.

Mai existau și alte partide, care însă în 
zona Căzănești – Munteni Buzău pur și sim-
plu nu erau reprezentate – Partidul Tine-
retului Progresist, Comunist, Socialist, 
Țărănist și Liberal, Partidul Țărănesc Ale-
xandrescu, Partidul Uniunea Patrioților.

O informare din anul 1945 a Jandarmeri-
ei raporta că Epaminonda Grigore, preot în 
vârstă de 34 de ani, cu domiciliul în  Munteni 
Buzău, șef de cuib legionar, era dat dispărut 
din comună și se afl a probabil în localitatea 
Vadul lui Mihai din județul Constanța.  

Tot în anul 1945, postul de jandarmi din Sf. 
Gheorghe raporta că în Munteni Buzău se afl au 
16 legionari, între care se găsea și învățătorul 
Toma Vasile. Suspecți de apartenență la legi-
onari erau Ioan Gavrilă (Finta), care era numit 
„rebel”, Dumitru Bogdan („rebel”), Dragomir 
Ioan („rebel”), Moisescu Ion, șef de cuib, Mis-
lim Zeimovici (de naționalitate iugoslavă), șef 
de cuib. Precizăm că Ion Moisescu era atunci 
ajutor de primar și că, împreună cu Dumitru 
Bogdan, făcuse chiar în anul 1945 cerere de 
intrare  în Frontul Plugarilor.  
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VIAȚA UNOR DASCĂLI  FERICIȚI ÎN MOARTE
Tot călătorind printre fi lele de arhivă ale 

învățământului din Munteni Buzău, mi-a 
atras atenția faptul că numele unor dascăli 
revin mereu pe terenul celor mai bune fapte.  
Aceste nume sunt Maria și Enache Gâdăr.  
Începând de după anul 1940, multă vreme 
școala de la noi i-a avut pe acești doi dascăli 
distribuiți în rolurile „pionilor de sacrifi ciu”. 
În același timp însă, despre ei nu știam aproa-
pe nimic. Învățător, educatoare, director de 

școală sau de grădiniță, implicați în activități 
educative și artistice, în diversitatea vieții co-
munei…  acestea toate, da, le-am afl at. Dar 
cine au fost ei, Maria și Enache Gâdăr?

Tăcerea și necunoașterea din jurul aces-
tor oameni, despre care nu se știe nici mă-
car din ce lume au venit aici, ne-au aprins 
curiozitatea și ne-am hotărât să nu-i lăsăm 
să  moară a doua oară, răpuși adică și de 
indiferența istoriei…

 Când la 15 mai 1909, 
în familia Gâdăr din comu-
na Bârca, județul Dolj, se 
năștea al 11-lea copil, un 
băiat, părinții epuizaseră 
toate numele  de botez pe 

care le știau și i-au zis și lui, 
fi indcă trebuia să poarte un 
nume, Enache. Ursitoarele 
erau și ele obosite să-i mai 
croiască și ăluia de se năs-
cuse al 11-lea un viitor clar 

și au hotărât  că ar fi  mai 
bine să-l lase să se descur-
ce și el cum o putea. 

Când s-a făcut mare, 
Enache Gâdăr se visa 
învățător și visul chiar i s-a 
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împlinit pe băncile școlii 
normale din Arad. A ter-
minat școala în 1930  și a 
fost repartizat ca învățător 
într-o comună din Cadrila-
terul bulgăresc. Era deci 
și el chemat să realizeze, 
prin școală „românizarea” 

din teritoriile pe care le  
anexasem din anul 1913. 
Zece ani chinuiți din viață 
a trăit Enache Gâdăr într-o 
comună uitată de Dumne-
zeu prin vestul extrem al 
județului Caliacra aproa-
pe de granița cu Durosto-

rul. Localitatea se numea 
Trupciular, părea venită 
din altă epocă istorică și 
învățătorii  în limba română 
aveau de înfruntat lipsurile 
materiale și ostilitatea ne-
mascată a populației majo-
ritare bulgare.

La Trupciular era învățătoare și o fi ravă domnișoară, pe nume 
Maria Lungu, româncă din Bulgaria, născută la 8 octombrie 1909, 
acolo în Cadrilater, în comuna Aidemir din județul Durostor. În 
1935, Enache Gâdăr s-a căsătorit cu Maria Lungu, devenită și ea 
Gâdăr, iar în 1937 a venit pe lume primul lor copil – Elena, apoi, 
în 1939 s-a născut și băiatul Alexandru, căruia toată lumea îi va 
spune Sandu. 

După cum se ştie, la 7 
septembrie 1940, prin Pa-
cea de la Craiova, România 
a cedat Bulgariei Cadrilate-
rul, „ocupanții” români fi ind 
pur și simplu izgoniți acasă 
rapid și brutal. Tânăra fa-
milie Gâdăr, gata de ple-
care,  s-a regăsit pe o listă 
de deportați și au afl at că  
erau trimiși în România, la 
o școală dintr-o  comună 
numită Munteni 
Buzău. Au venit 
la Munteni Buzău.  
Aici, în 1941, s-a 
născut cel de-al 
treilea copil al lor, 
un băiat, Constan-
tin, care va deceda 
în anul 1988, la trei 
luni după moartea 
tatălui său, Ena-
che. Ceilalți doi co-
pii, Sandu și Ele-
na, se afl ă acum 

la Constanța și la Slobozia, 
pensionari după traversa-
rea unor cariere profesiona-
le de succes. Cei trei copii 
ai familiei Gâdăr au absolvit 
facultăți ale învățământului 
superior.

Timp de 25 de ani, fami-
lia Gâdăr, neavând locuință, 
a schimbat șase adrese, 
stând cu chirie scumpă pe 
unde se putea,  în condiții 

foarte precare. Abia prin 
anul 1965 au reușit să cum-
pere pe actuala stradă a 
Primăriei, la numărul 132, o 
locuință compusă din două 
căsuțe foarte modeste.   

Remarcabilii dascăli 
Gâdăr, care trăiau numai 
din două salarii mizerabi-

le și trebuia să 
mai țină și trei 
copii la faculta-
te, au fost să-
raci. Bogăția lor 
au fost faptele 
lor. Și copiii lor 
au purtat toată 
viața amintirea 
unor mari lip-
suri  materiale 
din perioada  
cât au învățat 
carte, precum și 
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amintirea muncilor pe care 
le  prestau în vacanțe ca să 
poată agonisi câțiva lei.

Aceștia au fost cei doi 
dascăli Gâdăr. În anul 

1988,  pe când împlinise 
79 de ani, chiar în ziua de 
naștere a fi icei sale Elena, 
bătrânul învățător a plecat 
să se odihnească în cimi-
tirul satului, la capătul unei 
vieți care nu fusese nicio-
dată a lui, ci doar a copiilor 
pe care i-a învățat carte și 
a familiei pe care nu o pu-
tuse face fericită. Apoi, timp 
de 13 ani, bătrâna doamnă 
Gâdăr, învățătoarea și edu-
catoarea venerată de atâ-
tea generații de copii, s-a 
chinuit  să-l ajungă din urmă 
pe nefericitul ei soț. Când, 
în toamna lui 2001, pe când 
avea 92 de ani, a plecat și 
ea în lumea de dedesubt, o 
liniște asurzitoare  le-a învă-

luit numele.
Dascălii Maria și Enache 

Gâdăr  nu-și doriseră nici-
odată să fi e cei mai bogați 
oameni ai cimitirului din 
Munteni Buzău. Ei au fost 
însă acei oameni bogați nu 
fi indcă aveau cel mai mult, 
ci fi indcă au avut nevoie de 
cel mai puțin. Iar viețile lor, 
așa cum au fost, au existat 
pentru a fi  dăruite altora, iar 
pentru ei le-au avut    numai 
pentru a inventa moartea, fi -
indcă moartea este cea mai 
mare invenție a vieții.
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CHIABURI 
PENTRU 

TOTDEAUNA

BURI și bineînțeles că toți 
aceș� a făceau tot ce este po-
sibil pentru a fi  scoși din aces-
te liste. Scoaterea de pe lista 
de chiaburi se putea face în 
urma unei cereri, pe care o 
luau  în discuție membrii co-
mitetului execu� v al sfatului 
popular, părăsirea neplăcutei 
liste făcându-se prin simpla 
aprobare a acestora. 

Direc� va era însă ca ieșirea 
de pe listă să se facă foarte 
greu. Iată un exemplu.

La data de 2 aprilie 1957, o 
ședință a comitetului execu� v 
a fost consacrată exclusiv re-
zolvării acestor cereri.

 FLOREA R. DUDU  NU A 
FOST SCOS DIN LISTĂ. Fuse-
se proprietar de moară și de 
tractor (care îi fuseseră de 
mult � mp naționalizate), dar 
acum deținea o amărâtă de 
mașină de bătut  porumb și 

un aparat de sudură, cu care 
își făcea doar propria treaba 
în curte. 

ALEXE GHEORGHE NU A 
FOST SCOS fi indcă, deși acum 
nu mai avea nimic în propri-
etate, pe � mpuri deținuse o 
cârciumă și exploatase popo-
rul.

ELENA O. PANAIT  A RĂ-
MAS PE LISTĂ fi ind soco� tă 
că are multă avere. Se zvonea 
că aceasta deținea la Că� na, 
raionul Cislău, 15 ha de teren 
arabil (ceea ce desigur era 
absolut imposibil, întrucât la 
Că� na era foarte puțin teren 
arabil) și mai avea tot acolo 
două cazane de fabricat ra-
chiu, dar și un cazan de țuică 
în Munteni Buzău.

Aceeași soartă au avut-o 
încă 7 cetățeni-chiaburi, între 
care Radu Rădulescu, Ștefan I. 
Stan, Ștefan I. Gheorghe etc.

Am scris și în alt loc din 
această carte despre neplăce-
rile pe care le îndurau cetățenii 
care fuseseră declarați CHIA-

CUM S-A NĂSCUT „VIAŢA NOUĂ”

Proces verbal de constituire din 14 februarie 1956

„Pentru mărirea per-
manentă a productivității  
culturilor agricole care ne 
ajută la îmbunătățirea tra-
iului, noi, țăranii munci-
tori din comuna Munteni 
Buzău, raionul Slobozia, 
reg. București din Repu-
blica Populară Română, 
ne unim de bunăvoie în 
întovărășirea agricolă cu 
denumirea Viața Nouă 

pentru lucrarea pământului 
în comun.

Întovărășirea noastră cu 
denumirea de viață nouă  
are un număr de 78 familii, 
care au intrat cu suprafața 
de 184,35 ha, una mașină 
de semănat, 30 căruțe, 27 
pluguri și atelaje 29, cu 
câte 2 vite la atelaj”.

Sătenii care intrau în 
această întovărășire, 

având pământurile risipi-
te pretutindeni, au făcut și 
un proiect de comasare a 
terenurilor, proiect care a 
fost aprobat de primărie. 
Conform acestuia, terenul 
întovărășirii „Viață nouă” 
se comasa în trei trupuri: 1 
pe teritoriul comunei Cole-
lia, 1 pe teritoriul comunei 
Sărățeni, 1 pe teritoriul co-
munei Munteni Buzău.
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Directoarea Şcolii 2, Petrica Dan, 
eleva Elena Paraschiv 

şi prof. Nicolae Tomescu, 
în primul an de învăţământ 

Maria Mihalcea

FOSTĂ DIRECTOARE 
DE ŞCOALĂ

ISTORIE
ŞCOLARĂ            

ÎN IMAGINI
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La începutul anului școlar 
1969 – 1970, cadrele didacti-
ce din Munteni Buzău se a�lau 
la datorie. În fotogra�ia de 
alături distingem mai multe 
nume. Îi recunoașteți? Să ni-i 
amintim: Nicolae Tomescu, 

Maria Tomescu, Titi Da-

mian,  Gh. Drăgoescu, Ilie 

Iordache, Octavian Ful-

geanu, Nicolae Ghițescu,  

Pompiliu Boerescu, Maria 

Dumitru,   Ion Stoenescu, 

Viorica Vlad, Emil Cura-

vschi, Aurelia Ristea, Ma-

rin Dumitru, Felicia Moise, 

Constanța Dinu, Victoria 

Damian, So�ia  Navruc, Floarea Iorda-

che, Gela Stoenescu, Valentin Drăgușin, 

Elena  Drăgușin, Florica Moșoiu 
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NOTIȚELE 
ELEVULUI SILITOR

Cu doamna Elena Bejgu ca directoare, 
grădinița din Munteni Buzău a obținut numer-
oase premii și distincții la concursurile speci-
fi ce acestei forme de învățământ:

• „CEA MAI ÎNGRIJITĂ GRĂDINIȚĂ DIN 
JUDEȚUL IALOMIȚA, ÎN MEDIUL RURAL”  a 
fost importantul premiu pe care grădinița din 
Munteni Buzău l-a primit în anul 1987 la con-
cursul organizat de Comitetul județean al fe-
meilor Ialomița.

PREMIUL I la concursul internațional  
„Mărțișorul” – 2009 – 2010

PREMIUL I  la concursul județean de cos-
tume ecologice (2010)

PREMIUL 1 la concursul interjudețean „De 
vorbă cu pădurea”.

• Casa Corpului Didactic Ialomița a organizat 
la Munteni Buzău  numeroase acțiuni metodice, 
la care au participat toate educatoarele din județ. 

• Despre școală, în „Anuarul județului Ialomița” 
de Aureliu V. Ursescu se spune că în anul 1906 
se afla într-un local închiriat și că, deși copiii de 
varstă școlară erau în număr de 188, școala era 
frecventată de doar 88 de școlari. Învățătorul 
școlii era Dimitrie Marinescu, „care funcționează 
de la 13 februarie 1887, avand studiul școalei 
normale”. Se mai adaugă și faptul că școala 
avea în folosință 9,3 ha pămant arabil. 

• Școala generală nr. 2 a fost  construită 
într-un an și terminată în 1957. Avea atunci 4 
săli de clasă, cărora li s-au mai adăugat încă 3. 
De 6 ani, această școală nu mai funcțioinează 
și se află în stare de conservare. 

 În anul 1924, învățători erau I. Dinescu și 
Șt. Mogoș, iar învățătoare Vasilica Dinescu și 
Maria Păcularu.
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Un român deștept a spus că „ȚARA NU POATE 
FI DECÂT CUM ESTE ȘCOALA EI” și fi indcă 

acesta este un adevăr mare și frumos, putem spune și 

noi  că o comunitate, iată că luăm ca exemplu chiar 

Munteni Buzău, nu poate fi  altfel decât școala pe 

care o are. Adică  de laudă  

Dar școala nu este o abstracție, este de fapt  
un  nume al oamenilor ei, al celor  care nouă,  la  
Munteni Buzău,  ne-au rămas în inventarul minții pe 
un piedestal  unde îi vom regăsi totdeauna  încărcați 
de merite. Cu aceste gânduri mă afl u acum când 
aștern pe pagina ALMANAHULUI  două nume:  
ELENA și  NICOLAE, amândoi fi ind BEJGU, 

ați înțeles că sunt soț și soție, dascăli de excepție, 
„condamnați” să rămână în istoria învățământului 
din Munteni Buzău scriși cu litere mari.

Ne putem întreba de câtă  rezistență este nevoie 
ca să muncești 45 de ani ca educatoare, să te afl i tot 
atâta timp în aceeași sală de clasă, să ai răspunderi 
de directoare de grădiniță timp de 33 de ani, să-ți 
treacă adică prin atenție, prin grijă și răspundere, 
dar și prin sistemul nervos, atâta amar de ani, toți 
copiii din Munteni Buzău din 1971 până azi… Ne 
întrebăm și o întrebăm pe doamna ELENA BEJGU, 
autoarea acestor performanțe,  și dânsa ce-o să 
spună? Că pasiunea, că dragostea față de copii, că 

respectul pentru meserie… da, or fi  și astea, dar de 

ce dumneaei nu pune mai în  prim-plan  explicații și 
argumente precum voința de a munci și spiritul de 
sacrifi ciu? 

Și ne mai putem întreba ce a scris în jurnalul său, 
pe care  l-a ținut zilnic  peste 40 de ani, bătrânul 
părinte al domnului  NICOLAE BEJGU. Că băiatul 
lui e un excelent profesor de matematici (care a și 
făcut alți profesori), dar nu unul de pe altă lume cum 
sunt profesorii de matematică, sofi sticați adică, ci 
unul de-al nostru, senin și foarte prietenos. Domnul  
NICU BEJGU este director de școală, director  este 
de aproape 20 de ani, e adică un om foarte ocupat și 
plin de răspunderi, mai  predă și la clasă, dar își face 
timp și pentru a mai lucra în plus la binele comunei 
fi indcă dumnealui   este și consiler  comunal.

 Amândoi au fost  câte 5 frați la părinți – vedeți 
cum le  aranjează Dumnezeu pe toate? - și cel mai 
bine se întâlnesc  în iubirea și mândria în care l-au 
așezat pe băiatul lor de 31 de ani, un tânăr care are 
locul de muncă prin toate țările lumii și arată pe-
acolo prin exemplul personal ce deștepți suntem noi, 
românii.

Ecuația matematică în care există familia  BEJGU 
se rezolvă ușor cu formula demnității și totdeauna 
dă numai cu PLUS. 

MESERIA LOR ESTE SUCCESUL
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Anul școlar 1974 – 1975 începea cu un nou 
director de școală: prof. Aurelia Ristea. Și pro-
babil că nu știa nimeni atunci că domnișoara 
Aurelia va rămâne timp de 15 ani la conducerea 
școlii. Au fost anii în care școala din Munteni Bu-
zău  a atins performanțe care au situat-o printre 
cele mai bune unități de învățământ din județul 
Ialomița. 

Aurelia Ristea nu era de pe-aici, fusese repar-
tizată la Munteni Buzău după ce terminase facul-
tatea. S-a atașat însă de aceste locuri, de acești 
oameni și de copiii lor, de colegii de cancelarie , 
s-a atașat așa cum numai sufl etele generoase și 
inimile largi o pot face. A fost performantă la ca-
tedră, a fost ireproșabilă ca ocupantă a scaunului 
din cabinetul pe a cărui ușă scria DIRECTOR. 
Era un bun administrator, bun și fi indcă știa să 
mențină și o relație perfectă cu Sfatul popular și  
cu Cooperativa agricolă de producție. Știa să se 
poarte cu oamenii. Avea o știință aparte a meca-
nismului conducerii procesului instructiv-educa-
tiv din școală. Colegii o stimau, o respectau și îi 
erau prieteni.

Făcea gesturi frumoase. Își marca existența 
prin fapte sau prin vorbe care intrau în sfera în-
tâmplărilor memorabile. Stima și respectul ei 
pentru colegi o făceau iubită. Iată de exemplu ce 
gest a făcut pentru o colegă. Pentru învățătoarea 
Florica Iordache. În februarie 1985, Aurelia 
Ristea publica în ziarul local un articol despre 

învățătoarea care a rămas 
în conștiința colectivă și prin 
gestul pe care îl făcea în fi -
ecare dimineață  „un gest  
ce caracterizează o simțire 
aleasă și nobilă de cetățean 
român” – după cum chiar Au-
relia Ristea scria. Era vorba 
despre inițiativa învățătoarei 
Florica Iordache de a depu-
ne, în fi ecare dimineață, îm-

preună cu copiii,  fl ori proaspete la monumentul 
eroilor din comună. 

„Stă cu demnitate la catedră de 31 de ani. 
Dintre aceștia, 21 și i-a petrecut în comuna Mun-
teni Buzău, unde s-a stabilit împreună cu soțul, 
tot învățător stimat, în anul 1964. (…) Foarte bine 
pregătită profesional, mereu în pas cu metodele 
moderne de învățământ, prezentă la toate nevoi-
le și chemările școlii, chiar și atunci când acestea 
i-au solicitat mari eforturi, ori chiar sacrifi cii perso-
nale, învățătoarea Florica Iordache s-a implicat 
cu tot sufl etul  și cu energia ce o caracterizează 
în viața obștei”. Astfel scria Aurelia Ristea, prin-
tre altele, despre colega ei. Astfel a simțit ea că 
trebuie să răsplătească o personalitate pe care 
o stima, o colegă  din cancelaria unde profesorii 
și învățătorii dădeau pentru elevii lor cel mai bun 
exemplu de armonie și respect reciproc.

Fosta directoare, profesoara Aurelia Ristea,  
nu se mai afl ă acum în România. Ieșită la pensie, 
ea s-a stabilit în Franța, unde a plecat să-i fi e de 
ajutor unui nepot  a cărui mamă, sora ei, a murit 
la vârsta la care oamenii au  îndreptățirea doar 
de a visa. 

AURELIA

ȘCOALA ÎN LUME ȘI LUMEA ȘCOLII
● În Japonia, din clasa 1 până 

în clasa a 6-a se predă la școală 
o materie numită „Drumul spre 
bunul-simț”. Conținutul acestui 
„obiect de studiu” este chiar cel ce 
se înțelege din denumirea sa. Poate 
că și educația stă la baza faptului 
că în această țară media anuală de 
întârziere a trenurilor este de… 7 
secunde!

● În Irlanda (învățământul din 

această țară se situează pe lorul 11 
în lume), după absolvirea clasei a 
VII-a, elevii intră în învățământul 
secundar, la capătul căruia ei devin 
și absolvenți ai școlii pe care noi o 
numim „liceu”. Învățământul se-
cundar durează 6 ani, dar după cel 
de-al treilea an acesta se întreru-
pe timp de un an, perioadă în care 
elevii sunt pregătiți pentru viață în 
cadrul unor programe care includ: 

învățarea și practicarea sporturilor, 
învățarea unor instrumente muzica-
le, a celor mai diferite meșteșuguri 
și îndeletniciri, învățarea găti-
tului în bucătărie și a treburilor 
gospodărești, a dansului și a bunelor 
maniere, a mecanismelor politice și 
administrative  etc., din program 
nelipsind obligativitatea de a lectura 
cele mai importante cărți ale litera-
turii naționale și universale. 
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CADRELE DIDACTICE  
ÎN ANUL 1969

ȘCOALA GENERALĂ NR. 1
PROFESORI CALIFICAȚI – Bratu Victoria, 

Stan Viorica, Curavschi Emilia, Drăgușin Elena, 
Stoenescu Ion.

PROFESORI ÎN CURS DE CALIFICARE – 
Damian Titi, Măcelaru Maria, Fulgeanu Octavian, 
Tomescu Nicolae, Hangu Const.

PROFESORI NECALIFICAȚI – Drăgoescu 
Gheorghe, Drăgușin Valeriu, Drăgoi Ana.

ÎNVĂȚĂTORI CALIFICAȚI – Stoenescu Gela, 
Navruc Elisabeta, Iordache Florica, Bircu Marcela.

ÎNVĂȚĂTORI  NECALIFICAȚI – Moșoiu 
Florica, Horia Iulia, Dumitru Maria, Stroe Maria.

EDUCATOARE  - Birhală Aurelia.
DIRECTOR – Dinu Constanța,  DIRECTOR 

ADJUNCT –  Iordache Ilie.

ȘCOALA GENERALĂ NR. 2
PROFESORI – Rădulescu Iulia, Rădulescu 

Cornel, Olaru Gabriela, Curavschi Lucreția,      Niță 

Petrica (necalifi cată), Chiriță Gheorghe (necalifi cat).
ÎNVĂȚĂTORI – Ghinea Maria, Duru Floarea, 

Vacu Joița, Fota Niculina, Dobre Maria.
DIRECTOR – Florian Popescu.

ȘCOALA DE 4 ANI NR. 3
Ghițescu Nicolae, Stoian Ștefania, Stoian 

Florica (necalifi cată), Vasile Ioana (necalifi cată). 

RAPOARTELE JANDARMILOR

► În seara zilei de 29 august 1942, tânărul 
de 16 ani Iancu Zamfi r și-a pierdut viața într-un 
accident. El lucra la batoza de treierat a lui Stan 
Guzulescu când „i-a alunecat piciorul în tromba 
mașinii sfârtecându-l din șold pe cel drept, 
după care acesta a încetat din viață. Vinovat se 
face locuitorul Iancu R. Ilie, care a întrebuințat 
minorul pe mașini la treierat în amurg de seară”.

► Într- o  noapte din luna mai a anului 1943, 
locuința văduvei de război Maria D. Bârlodeanu 
a fost călcată de hoți. În urma acestora, paguba 
rămăsese destul de mare. Îi dispăruseră femeii 
3 costume de haine bărbătești (pe care sărmana 
femeie se pregătea să le dea de pomană), mai 
multe rochii și un palton de damă, suma de 
25.000 lei și, culmea!, un pachet de lumânări.

► Nu era prima dată când banda de hoți 
acționa, oamenii chiar erau înspăimântați de 
fărădelegile acestora, fi indcă la Munteni Buzău 
asemenea întâmplări erau rare. Dar trebuia să 
existe și un sfârșit la toate acestea. Jandarmii 
i-au descoperit și necunoscuții au căpătat 
nume. Ei erau Gheorghe Gh Borcea și Ioan 
Andrei Lachi, iar raportul jandarmilor spune că 
ei „au fost deferiți Curții Marțiale”.
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Grădinița de copii nr. 2 (de la 
școala 2) a fost dată în folosință la 
începutul anului1974.

La începutul anului 1972, directori 
de școli erau Dinu Constanța, Maria 
Mihalcea, Nicolae Ghițescu.

Actualul director al Școlii nr. 
1, prof. Nicolae Bejgu, a fost 
președintele comisiei de judecată (de 
„împăciuire” se spunea atunci) în anul 
1971.Încă o dovadă că, de-a lungul 
timpului, dascălii de la țară erau 
folosiți pentru toate nevoile comunei, 
iar dacă trebuia puteau fi  puși chiar în 
rolul de moașă comunală.

La fi nele anului 1968, o comisie 
județeană a analizat situația spațiului  
școlar din comună și a concluzionat: 
școala generală nr. 1 funcționează în 
3 corpuri de clădire, cu un total de 11 
săli de clasă, spațiul fi ind insufi cient; 

școala generală nr. 2 dispunea de 
7 săli de clasă, care erau sufi ciente 
față de necesar; școala nr. 3 avea 
două săli de clasă și acestea erau 
sufi ciente pentru nevoile din Satul 
Nou; grădinița nr. 2 funcționa în două 
clase improvizate, localul propriu 
fi ind încă în construcție.

În perioada 1957 – 1967, Școala 
nr. 2 (de Peste Vale) a fost unitate de 
învățămant aparținătoare de Școala 
nr. 1 din centru. Din 1967, aceasta a 
devenit autonomă, avand chiar și un 
ciclu gimnazial. Unii dintre profesori 
aveau catedră numai aici, alții predau 
și la centru. Statutul ei autonom a 
funcționat  pană în anul 2001, cand 
a rămas cațiva ani numai cu clasele 
primare, dar cu conducerea la Școala 

1 din centru. După 9 ani, ea 
s-a  închis, datorită lipsei de 
elevi și, cum ziceam mai sus, 
a intrat în consrvare. Dar 
revenirea noastră la această 
școală a avut alt scop, anume 
acela de a consemna numele 
directorilor pe care i-a avut, 
adică – Petrica Dan, Florian 
Popescu, Maria Mihalcea, 
Nicolae Tomescu (1974 – 
1982) și Maria Tomescu (1982 
– 2001, adică aproape 20 de 
ani!).
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DIRECTORII  ȘCOLII de la începuturi până în prezent
1. Costache Gherășoiu  1884 – 1885
2. Zamfi r Pavelescu  1885 – 1890
3. Dumitru Marinescu  1890 – 1915
4. Ion T. Vasilescu   1915 – 1916
5. Dumitru Marinescu  1916 – 1920
6. Ion Dinescu         1920 – 1921
7. Matincă Z. Popescu    1921 - 1922
8. Gheorghe N. Fulgeanu    1922 – 1923
9. Ion Naițescu         1923 – 1924
10. Octavian Nițescu   1924 – 1927
11. Gheorghe N. Fulgeanu 1927 – 1947
12. Enache Gâdăr                 1947 – 1951
13. Semeinuc Gheorghe 1951 – 1953
14. Enache Gâdăr   1953 – 1957

15. Lazarică Elena   1957 – 1958
16. Ionescu Amelia    1958 – 1960
17. Stan Zamfi ra          1960 – 1961
18. Stoenescu Ion       1961 – 1968
19. Dinu Constanța     1968 - 1974 
20. Ristea Aurelia        1974 – 1989
21. Mihalcea Maria      sept. 1989 -  ian. 1990
22  Stănease Dan        feb. 1990 – feb. 1999
23. Mihalcea Nicolae    feb. 1999 – 1 sept. 1999
24. Bejgu Nicolae.        1 sept 1999 – august 2005
25. Stănease Dan     1 sept. 2005 – 24 mart. 2008
26. Ștefan Gheorghe  24 mar. 2008 – 31 aug. 2008
27. Stănease Dan      1 sept. 2008 – 12 dec. 2012
28. Bejgu Nicolae       12 dec. 2012 – și în prezent

CADRELE DIDACTICE
în anul școlar 2015 -2016

PROFESORI: Bejgu Nicolae, Stănease Dan, 
Ștefan Neluța Mioara, Popescu George, Agapie Ra-
luca, Soare Carmen, Cocioc Viorel, Ilie Alina Teodora, 
Gotea Elena Nicoleta, Damean Ionela, Manole Geor-
gel, Tocileanu Cristina Gabriela, Ștefan Gheorghe, 
Neagu Ion. (NOTĂ: Cinci dintre profesori  predau și la 
școli din alte localități pentru completarea catedrei).

ÎNVĂȚĂTOARE: Popescu Elena,  Stănease 
Maria, Boerescu Ana, Ghiță Elena, Damian Niculina  
(prof. înv. primar), Drăgnescu Elena (prof. înv. 
primar), Belciug Camelia (institutor).

EDUCATOARE: Ivan Marinela, Nicolae Petrica, 
State Lidia (prof. înv. preșcolar), Bejgu Elena, 
Popescu Mirela.

DIRECTORUL ȘCOLII:  prof.  BEJGU NICOLAE

Cadrele didactice
în anul școlar 2003 – 2004

PROFESORI: Stănease Dan, Tomescu Nicolae, 
Tomescu Maria, Mihalcea Nicolae, Mihalcea Ma-
ria, Filip Aneta, Popescu George, Bulearcă Elena, 
Drăgnescu Elena (supl.), Ghinea Adriana (supl.), 
Costea Ana-Maria (supl.).

ÎNVĂȚĂTOARE: Stănilă Valeria, Stănease Ma-
ria, Popescu Elena, Vasile Ana, Ghiță Elena, Roșu 
Magdalena, Voinea Marina, Ghiță Magdalena, Albu 
Elena, Doicescu Elena, Drăgan Adriana, 

EDUCATOARE: Tănase Stelica, Popescu Adria-
na, Nicolae Petrica, Ivan Marinela, State Lidia (supl.)

DIRECTORUL ȘCOLII: prof. BEJGU Nicolae,

DIRECTOR GRĂDINIȚĂ: educatoare BEJGU 
Elena.

Gluma care vă place
O femeie fură dintr-un magazin un 

borcan cu compot de piersici și este 
prinsă. La tribunal:

Judecătorul: Femeie, câte piersici 
erau în borcan?

Femeia: Domnule judecător, nu le-am 
numărat, dar cred că erau vreo 8

Judecătorul: Foarte bine, vei face 
8 luni de închisoare, câte o lună pentru 

fi ecare piersică.
Soțul femeii, din 

spatele sălii de 
judecată: Domnule 
judecător, vedeți că a 
furat și un borcan de 
mazăre!
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La 11 septembrie 2001 s-a petre-
cut marea tragedie a Americii: ata-
cul asupra celor două Turnuri Ge-
mene din New York, distrugerea lor 
și moartea a aproximativ 3.000 de 
persoane. Deci, la 11 septembrie! 
Deci, 11! E ciudat fi indcă veți vedea 
cum acest 11 se regăsește obsesiv 
și misterios în toate elementele im-
plicate evenimentului:

■ În America, New York este sta-
tul cu numărul 11.

■ Primul avion care s-a abătut 
asupra turnurilor avea numărul 11.

■ Numele teroristului care amenințase 
încă din anul 1993 că turnurile vor fi  distru-
se, Ramsin Yuseb, are 11 litere.

■ Evenimentul s-a petrecut la New York 
City, nume care conține 11 litere.

■ În cuvântul Afghanistan, țară în care 
s-a plănuit atentatul, sunt 11 litere.

■ Președintele Americii era George W. 
Bush – iarăși 11 litere.

■ Cursa acestui avion cu numărul 11 
avea la bord  92 de pasageri, adică 9+2= 11.

■ Celălalt avion, care de asemenea a 
pătruns în turnuri, avea la bord 65 de pasa-
geri, adică 6+5= 11.

■ Tragedia s-a petrecut la 11 septem-
brie, deci luna a 9-a, adică 9+1+1= 11.

■ Evenimentul a fost anunțat imediat la 
poliția din New York  prin nu-
mărul de urgență  din America  
911, deci  9+1+1 = 11.

■ Numărul total al victime-
lor din avioane a fost  254, deci 
2+5+4 = 11

■ 11 septembrie  este a 254-
a zi din an, adică 2+5+4 = 11.

Și asemenea coincidențe 
să știți că încă mai există…
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La școala nr. 1

STRIGĂM CATALOGUL 
CELOR MAI BUNI

Prieteni cu nota 10:
Petre Constantin, Petre Daniela, Anton 

Alexandru, Anton Radu, Popa Cristina, 
Popa Ștefan, Bejgu Mihail Cristian, Tomes-
cu Ruxandra, Stănease Andrei, Popescu 
Bogdan Mihail, Popescu George, Mihalcea 
George Cezar, Damian Andrei, Petre Nico-
leta, Stănilă Magda, Stoica George, Stoica 
Florica, Stanciu Nicu, Dobre Violeta, Da-
mian Răzvan.

Împliniri profesionale:
Popescu Elena (învățătoare), Boeres-

cu Ana (învățătoare), Drăgnescu – Stă-
nease Maria (învățătoare), Ghiță Elena 
(învățătoare), Popescu George (preot), 
Buduianu Valeria (prof. matematică), 
Petre Daniela (prof. matematică), Petre 
Constantin (specialist informatică) Mi-
halcea George Lazăr (specialist infor-

matică), Stanciu Nicu (specialist 
informatică), Bratosin Constan-
tin (medic), Dimache Loredana 
(inginer chimist, scriitoare), Po-
pescu Bogdan Mihail (avocat de 
barou), Moise Nicolae (informa-
tician), Moise Dragoș (cercetător 
în domeniul biologiei în Austra-
lia) și încă mulți alțiii, ale căror 
nume se regăsesc în paginile 
acestei cărți.
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În România, primele gânduri și pro-
iecte privind grădinițele de copii („gră-

dinile” li se spunea atunci) au apărut în 
anul 1886, dar prima grădiniță de co-
pii se va  înfi ința abia după 11 ani, la 
București. Înfi ințarea acestora a început 
să fi e  cunoscută și în țară, astfel că în 
iunie 1909, când Spiru Haret se afl a pen-
tru a treia oară în funcția de ministru al 
Instrucțiunii Publice și a elaborat Legea 
pentru școalele de copii mici, numă-
rul acestora ajunsese la 168. În județul 

Ialomița, Societatea Ortodoxă Română 
a înfi ințat la Călărași prima grădiniță, 
având înscriși 60 de copii. 

Greutățile începutului prin care trecea 
învățământul școlar, starea sa de sărăcie 
materială dar și lipsa cadrelor nu puteau 
constitui terenul pe care să mai înfl oreas-

că și alte idei, alte inițiative și alte legiuiri, 
care să ducă la rotunjirea procesului glo-
bal de realizare a educației și instrucției 
copiilor și tinerilor României. Important 
era totuși că necesitatea creării acestei 
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noi  și necesare forme de învățământ  era 
resimțită de oamenii care doreau pro-
gresul învățământului românesc. Însuși 
Marele Dascăl al Neamului Românesc  
- Apostol D. Culea (1882 – 1949), ori-
ginar din comuna ialomițeană Sudiți, a 
militat pentru înfi ințarea învățământului 
preșcolar la sate, în cadrul marelui său  
program național ”Dezvoltarea satului 
cultural”, pe vremea când era director în 
Ministerul Instrucțiunii Publice.   

Printr-o circulară din luna iunie 1949, 
Ministerul Învățământului cerea ca pri-
ma sarcină ce trebuia să stea în atenția 
educatorilor să fi e grija față de cei ce 
trebuia să pășească în grădinițele sezo-
niere. În județul Ialomița s-a constituit 
chiar o comisie județeană care avea ca 
sarcină să organizeze și să coordoneze 
învățământul preșcolar.

În ce privește începuturile învăță-
mântului preșcolar din Munteni Buzău, 
datele istorice sunt puține și contradicto-
rii. Există o  monografi e a grădiniței din 
această comună, lucrarea, destul de valo-
roasă în ansamblul ei,  fi ind elaborată  în 
anul 2004 sub coordonarea doamnei edu-
catoare și directoare Elena Bejgu. Con-
form acestei lucrări, prima grădiniță din 
Munteni Buzău a fost înfi ințată (aproxi-
mativ) în anul 1940, în casa lui Ion Fiera-
ru, care locuia în zona lacului ce despărțea 
pe vremea aceea comuna în două. Și se 
mai spune că prima educatoare a acestei 
grupe a fost Maria Gâdăr. Noi privim cu 
multă circumspecție  afi rmațiile respecti-
ve fi indcă nu există niciun document în 

sprijinul acestei idei. Este însă absolut 

sigur că era imposibil ca în anul 1940 

să funcționeze o grădiniță în Munteni 
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 Buzău, adică cu peste 10 ani mai devre-
me decât  datele din unele documente.  În 
plus, Maria Gâdăr a venit și s-a stabilit la 
Munteni Buzău abia în octombrie 1940 și 
e greu de crezut că imediat s-a apucat să 
înfi ințeze o grădiniță, mai ales că noi știm 
că în  primii ani   ea a fost aici învățătoare. 
Ceea ce este posibil, citim mai depar-
te, este faptul că, ulterior, grădinița a 
funcționat în cămăruțe  din fostul local al 
poliției de lângă primărie, la fosta poștă 
și, de data  asta suntem siguri și confi r-
măm, în localul fostului cămin cultural, 
dar aici numai după anul  1950. Este însă 
posibil să fi  existat în vremea aceea o for-
mă neinstituționalizată a învățământului 
preșcolar..

Dar, să trecem la documente din arhi-
ve.  

Prima ședință a comitetului de spri-
jin din Munteni Buzău pentru organiza-
rea grădiniței de copii a fost la 19 martie 
1953, când acesta s-a și constituit. S-a 
spus: „Grădinița sezonieră din comuna 

noastră ar trebui să înceapă la 1 apri-

lie, dar din cauza lipsurilor materiale 

nu  va putea începe. Nu avem nici local, 

nici bucătăreasă, nici mese.Trebuie totuși 

să hotărâm când vom deschide aceas-

tă grădiniță să funcționeze” (Primar era 
atunci Gușă Constantin).

Totuși, la 29 iulie 1953, grădinița 
funcționa într-un local rechiziționat, com-
pus din două săli și un antreu. Educatoa-
re era de data aceasta chiar Maria Gâdăr. 
GAC-ul era abia constituit, avea o organi-
zare precară și era foarte sărac, astfel în-
cât nu putea oferi unele condiții de bună 
funcționare grădiniței. În primele  zile de 
după înfi ințare, veneau la grădiniță 22 de 
copii, despre care un activist spunea într-
o ședință. „Copiii sunt educați și au fost 
învățați când intră în clasă să priveas-

că la catedră și chiar dacă educatoarea 

lipsește ei să spună bună dimineața”.

Față de cele spuse mai înainte, noi 
acredităm ideea că prima grădiniță  de co-
pii a luat fi ință la  Munteni Buzău în luna 
iulie 1953. 

În anii de început ai învățământului 
preșcolar de la Munteni Buzău, nu se 
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punea problema funcționării mai multor 
grupe de copii, pe vârste și cicluri. De re-
gulă, frecventau grădinița  copiii de vâr-
sta grupei mari, printre care în mod în-
tâmplător se mai amestecau și alții, așa 
cum se întâmpla de exemplu și în anul 
1963, de când avem unele informații. 
Într-un raport școlar destinat analizei din 
comitetul executiv al Sfatului popular, se 
spune: „La noi în sat grădinița de copii 

a funcționat în condiții extrem de grele, 

într-o singură sală, în care nu au încăput 

nici mobilierul, nici materialul didactic”. 
În aceste condiții, erau totuși înscriși 148 
de copii, dar „norocul” era că nu frecven-

tau toți, ci în jur de 80 zilnic și erau în 
grija unei singure educatoare. 

Un episod mai nostim din acel timp 
este acela, relatat tot în documente, în 
care este implicată lipsa foarfecilor pen-
tru folosința la lucrul manual al copiilor.  
Lipsind deci această ustensilă, s-a apelat 
la copii ca să aducă de acasă. A doua zi, 
copiii au adus, dar educatoarea a constatat 
că acestea erau pur și simplu foarfeci… 
de tuns oi, ceea ce, desigur, le făcea abso-
lut inutile pentru grădiniță.  

Era o grădiniță și la Satu Nou, desigur 
tot într-un sediu improvizat, sediul nou 
care se construia  urmând a fi  dat spre 



178

ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

folosință în anul următor, în 1964, când 
se intenționa să le fi e dată copiilor și mân-
care. În anul 1963, directoarea școlii din 
Satul Nou era Maria Cojoacă.

 În anul 1969, două grupe de copii 
au funcționat în localul școlii nr. 2, edu-
catoare fi ind Stelica Tache și Aurelia Bar-
cala (noi, în nepotrivire cu monografi a 
evocată mai sus,  am găsit-o pe această 
educatoare cu un nume puțin diferit și 
anume Birhală). În același timp, în Sa-
tul Nou, era o grupă de copii mici, care o 
aveau ca educatoare, califi cată,  pe o anu-
me Aurelia Făt, care era implicată în mai 
multe combinații și evenimente scanda-
loase. În legătură cu ea au ajuns la Inspec-
toratul școlar raional mai multe sesizări, 

 inspectorul școlar Niculina Zărnescu, 
care a verifi cat la fața locului sesizarile, 
notând despre Aurelia Făt în procesul 
verbal afi rmații precum:  „educatoarea 

este foarte slabă”, „manifestă abateri de 

la morala proletară”, „este oaia neagră 

a învățământului”, „trăiește în concubi-

naj cu cineva”, „are zilnic o frecvență de 

doar doi-trei copii, care nu știu nimic”. 
Sesizările la inspectorat erau făcute inclu-
siv de părinții bărbatului pe care aceasta 
îl acaparase, inspectoratul fi ind rugat de 
acești părinți „s-o potolească pe educa-

toare fi indcă are purtări urâte”. 

În sfârșit, adevăratul învățământ 
preșcolar va exista la Munteni Buzău 
odată cu  construirea și darea în folosință, 
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în anul 1970, a unui excepțional sediu. 
Acesta era făcut pe locul unui fost teren 
de fotbal, în zona bisericii, și a fost con-
struit de CAP (domnul Gheorghe Ghiță, 
președintele, s-a ocupat personal de  noua 
clădire și era prezent zilnic pe șantier). 
Clădirea, extrem de mare, era proiectată 
să fi e și creșă, grădiniță de tip sezonier 
(adică în perioada muncilor agricole, mar-
tie –decembrie) și avea prevăzute cabinet 
medical, cancelarie, bucătărie și magazii, 
cămări de alimente, sală de mese bine do-
tată, paturi pentru odihna copiilor. Sălile 

de clasă erau foarte generoase, cu lumină 
naturală. Prima directoare a unității a fost 
Elena Crețu.  Nu a funcționat niciodată 
și în regim de creșă, în schimb, până în 
anul 1990 a fost o unitate performantă 
din toate punctele de vedere, un reper al 
învățământului preșcolar rural din județ. 
Unitatea a funcționat ca grădiniță cu pro-
gram prelungit, a dat copiilor trei mese 
pe zi, le-a oferit condiții de somn zilnic și 
i-a antrenat într-un program de instruire 
și educație de mare peformanță pedagogi-
că.. Ani de zile, directoarea Elena Bejgu 
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a menținut unitatea printre cele mai bune 
din județ..

În curtea școlii nr. 2 , CAP-ul a  con-
struit (în anul 1975)  și grădinița nr. 2, 
de asemenea cu performanțe multiple. 
Amândouă aceste unități funcționează și 
în prezent cu foarte bune rezultate, clădi-
rile lor sunt bine întreținute. Învățământul 
preșcolar din  Munteni Buzău luase , în 
anii de după 1975, un puternic avânt. Erau 
în activitate 3 grădinițe cu 8 educatoare.

 
Evenimentele din decembrie 1989 au 

infl uențat în învățământ atât organizarea, 
cât și procesul instructiv educativ în inti-
mitatea lui.  Fundalul acestor schimbări au  
fost și mutațiile numerice ale populației 
și, în consecință, ale populației școlare și, 
desigur, preșcolare. La 1 ianuarie 2008, 
cele trei grădinițe  au fost reunite într-una 

singură, cu personalitate juridică, purtând 
numele de Grădinița cu program normal 
Munteni Buzău, denumirile Corpurile A, 
B și C, înlocuind numerotarea de dinainte 
a unităților. În 2009, corpul C (adică din 
Satul Nou) s-a desfi ințat, copiii din zona 
respectivă  fi ind arondați corpului A din 
centru și fi ind transportați cu un mijloc 
auto special. 

În sfârșit, în anul 2013, grădinița își 
pierde personalitatea juridică și trece în 
structura de organizare și conducere a 
Școlii Gimnaziale.

În prezent, funcționează 3 grupe în 
Corpul A (din centru), educatoare fi ind 
doamnele Elena Bejgu, Lidia State și Mi-
rela Popescu, iar în corpul B (adică fosta 
grădiniță 2 de „Peste Vale”) funcționează 
două grupe, conduse de doamnele Petrica 
Nicolae și Marinela Ivan
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INSULA 
ȘERPILOR

Insulă din Marea Neagră, cu 
o suprafață de 17 hectare, afl a-
tă la 45 km distanță de țărmurile 
României și Ucrainei. Numele ei 
provine de la faptul că în trecut 
a fost puternic populată de șerpi 
neveninoși. A aparținut Români-
ei, dar a fost ocupată de URSS 
după sfârșitul celui de-al doilea 
război mondial și anexată  în 
anul 1948. În prezent face par-
te din raionul Chilia, regiunea 
Odessa din Ucraina.

Este un teritoriu stâncos și 
are un sol foarte sărac, fi ind 
lipsită de izvoare de apă dulce. 
Prezintă importanță doar strate-
gică, dar de curând a intrat într-
un areal în care au fost desco-
perite importante zăcăminte de 
hidrocarburi. Pentru România, 
Insula Șerpilor este o problemă 
nerezolvată încă din punct de 
vedere al apartenenței.  

O ADUNARE POPULARĂ  
Spre lauda ei, primăria din 

Munteni Buzău (de fapt, atunci 
se numea Sfatul popular) convo-
ca periodic cetățenii comunei la o 
întrunire generală, în cadrul căreia 
dădea socoteală asupra modului 
cum s-au cheltuit banii adunați din 
contribuția bănească a oamenilor, 
informa despre ce se mai făcuse 
prin sat și ce se propunea a se  mai 
realiza în continuare. O astfel de 
adunare populară a avut loc la 20 
octombrie 1963, asupra căreia ne 
oprim  fi indcă ni se pare a fi  fost 

mai importantă decat altele.

 Iată ce realizări se raportau 

atunci:

- terminarea lucrărilor și darea 

în folosință a școlii din Satul Nou;

- realizarea școlii de Peste Vale

- încheierea reparațiilor la 

școala veche din centru;

- terminarea electrifi cării și ra-

diofi cării comunei;

- pietruirea șoselei din centrul 

comunei.

Se raportau și lucrări mai recen-

te precum: intervenții de fi nisare la 

căminul cultural nou; terminarea 

unui nou local de școală cu 4 săli 

de clasă și laborator.

Trebuie să precizăm că, așa 

cum s-a spus în adunare, la căminul 

cultural (la care, după cate știm, se 

lucra de 8 ani) mai erau totuși de 

făcut: două scări interioare, trotu-

arul de jur-împrejurul clădirii, 4 

sobe de teracotă, racordul defi ni-

tiv la rețeaua electrică, fi nisarea 

dependințelor și realizarea gardului 

împrejmuitor.

La noul local de școală mai 

erau de făcut: tencuieli exterioa-

re, pardoselile tuturor încăperilor, 

instalația electrică în toată școala, 

unele tencuieli interioare.

Erau evidențiați și cetățenii de 

frunte care își achitaseră obligațiile 

bănești și printre aceștia se 

afl au:Badea Șt. Gheorghe, Bucur 
Mihai, Preda Gheorghe, Neculae 
Gr. Gheorghe, Damian V. Gh., Ma-
zilu Dumitru, Gh. Popescu, Ștefan 
D. Gheorghe, Ion I.R. Dumitru, 
Barlădeanu Neculae

Trebuie să mai spunem că era 
constituit chiar și un comitet al 
cetățenilor, care era destul de ac-
tiv, motiv pentru care îl și numim 
aici: Gheorghe Șt. Moise, Ilie Tă-
nase,   Constantin Ghiță, Gheorghe 
T. Stan, Florica Popescu, Roman 
Gheorghe, Vasile I. Dobre, Ghiță 
Gheorghe.

Primar era la vremea aceea 
Gheorghe Herea.
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Bibliotecile publice de azi își au originile 
în bibliotecile școlare și în cele înfi ințate prin 
programele Ligilor Culturale, încă din anii de 
sfârșit ai secolului al XIX-lea. Importanța și 
necesitatea lor se subsumau idealurilor de 
cultură națională pe care le promovau școala 
și asociațiile culturale,  având ca obiectiv ”Să 
mențină în sferele senine ale culturii ide-
alul național, să susțină conștiința și soli-
daritatea națională, să trezească virtuțile 
strămoșești și cetățenești”. 

Anul 1898 a fost un reper, un context cultural 
favorabil. A fost anul în care Ovid Densușianu 
elabora „Istoria literaturii române”, în care apă-
rea „Enciclopedia română”  în 3 volume și, în 
sfârșit, anul în care se producea importantul 
eveniment  al declarării Bibliotecii Academiei 
Române ca bibliotecă publică. În luna martie, 
intra în vigoare Legea învățământului secun-
dar și superior a lui Spiru Haret, care stipula 
măsuri importante în direcția constituirii unor 
biblioteci școlare puternice, biblioteci care se 

puteau afl a și  în serviciul public. Printr-o deci-
zie din luna octombrie a aceluiași an, se sta-
bilea și fondul obligatoriu de carte care trebuia 
să se afl e în bibliotecă la înfi ințare: Poezii de 
Vasile Alecsandri, Poezii și fabule de Grigo-
re Alexandrescu, Istoria românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul de Nicolae Bălcescu, Poezii de 
Dimitrie Bolintineanu, Ioan Vodă cel Cumplit și 
Răzvan și Vidra de B.P. Hașdeu, Nuvele de 
Ioan Slavici, Ciocoii vechi și noi de Nicolae 
Filimon etc. precum și câteva titluri ale unor 
autori străini, dar și gazetele Albina și Gazeta 
Săteanului. 

Pentru îmbogățirea fondului de cărți școlare 
și în serviciul public, învățătorii din Munteni 
Buzău au făcut  donații de cărți din bibliotecile 
personale și  au organizat mai multe serbări, 
pentru ca din fondurile obținute să se  poată  
dezvolta biblioteca. Un ajutor pentru aceste 
instituții care se creau a venit și de la Casa 
Școalelor, prin distribuirea gratuită a unor ti-
tluri. Biblioteca ce se năștea la Munteni Buzău 
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a primit un imbold binefăcă-
tor în anul 1904, când a fost 
adoptată hotărârea de a se 
aloca anual o anumită sumă 
de bani din bugetul comunei 
pentru procurare de cărți. Și 
se poate spune că, din acel 
an și până în prezent, buge-
tul local a susținut permanent 
îmbogățirea fondului de carte, 
care să se afl e la dispoziția iu-
bitorilor de lectură.

Cercetând mare parte a 
fondului arhivistic al comunei 
Munteni Buzău, am desprins 
ca fi ind dominantă ideea inte-
resului manifestat de-a lungul 
timpului de membrii consiliilor 
comunale față de soarta și de 
activitatea bibliotecii. În foar-
te multe procese verbale ale 
ședințelor acestor consilii re-
găsim intervențiile unor con-
silieri, ori hotărâri adoptate 
pentru bunul mers al acesteia. 
Direcțiile în care consiliile co-
munale lucrau și în folosul bi-
bliotecii erau: găsirea de sedii 
pentru aceasta, alocarea de 
fonduri bugetare pentru chiria 
sediilor și pentru procurarea 
de cărți, găsirea, numirea și 
plata bibliotecarilor. 

Este neîndoios faptul că 
biblioteca din Munteni Buzău 
a fost constituită (observați 

nuanța – nu spunem 
„înfi ințată”) încă din anul 1904, 
dar a funcționat cu statut de 
bibliotecă școlară și cu un 
fond redus de carte. Informații 
sporadice și indirecte din ar-
hive, uneori aproximative, ne 
indică existența unei biblioteci 
publice (de fapt, a unui  loc 
de unde se putea lua  cărți cu 
împrumut) cu „sedii” acasă la 
unele cadre didactice, înce-
pând din anii 1920 – 1925.

Data înfi ințării bibliotecii 
comunale Munteni Buzău 
este 18 mai 1935, dată la 
care s-a înfi ințat, ca instituție 
ofi cială, și căminul cultural. 
Președintele căminului cul-

tural era Gheorghe Fulgea-
nu, iar secretar al acestuia 
și bibliotecar era învățătorul 
Ion Rădulescu (care era și 
dirijorul corului bisericesc din 
comună). Deci, primul biblio-
tecar cu statut ofi cial  a fost 
învățătorul Ion Rădulescu. 
Desigur că la vremea aceea 
fondul de carte era minor, dar 
el avea să crească deodată 
semnifi cativ peste câteva luni, 
în octombrie 1935, cu ocazia 
unei donații.  Damian I. Boe-
rescu,  donând comunei un 
teren pentru construcția unui 
cămin cultural și 25.000 bucăți 
cărămidă, precizează în actul  
încheiat: „De asemenea mai 
donez și întreaga bibliotecă 
a fi ului meu, pe care o pre-

dau cu borderou, în care se 

va arăta costul fi ecărui volum 

și care face parte integrantă 
din acest act de donație”. Din 
păcate, nu știm câte cărți  a 
primit atunci biblioteca de la 
acest donator, „borderoul” in-
vocat de donator nemaifi ind 
găsit. 

Ceea ce știm cu certitudi-
ne în continuare este că, la 
11aprilie 1937, biblioteca avea 
în inventar 333 de volume, 
precum și faptul că al doilea 
bibliotecar a fost învățătorul 

DACĂ CINEVA NU-ȚI APRECIAZĂ PREZENȚA, 
LASĂ-L SĂ-ȚI SIMTĂ LIPSA

CÂND TE RIDICI, PRIETENII AFLĂ CINE EȘTI.
CÂND CAZI, TU AFLI CINE ÎȚI SUNT PRIETENII.
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Florin Popescu. În 1941, bibli-
otecar era învățătorul Enache 
Gâdăr, iar în  februarie 1943  
la bibliotecă se găsea Ion A. 
Ghiță, Apoi, în 1948 – Vasile 
Dragomir.

O schiță de monografi e 
a bibliotecii din Munteni Bu-
zău a întocmit și fosta biblio-
tecară Mariana Badea, care 
a funcționat aici aproape 20 
de ani (august 1996 – iunie 
2015). La instalarea pe post a  
acestei bibliotecare, instituția  
s-a mutat într-un sediu foarte 
potrivit, spațios și bine con-
fi gurat,  în centrul localității, 
unde fusese Gradinița de co-
pii nr.1(de fapt, aici încă este 
sediul grădiniței, biblioteca fi -
ind instalată  provizoriu fi ind-
că, din lipsă de copii, unitatea 
preșcolară nu mai are nevoie 
de acest spațiu). Fosta bibli-
otecară Mariana Badea, care 
a decedat afl ându-se, cum se 
spune, la datorie, a fost  omul 
căruia biblioteca din comună îi 
datorează sporirea importan-
tă a fondului de carte, procu-
rarea mobilierului și, în gene-
ral, modernizarea și afi rmarea 
acesteia în rândul populației 
locale. Mariana Badea a fost 
una dintre bibliotecarele de 
frunte ale județului Ialomița, fi -
ind de mai multe ori răsplătită 
cu diplome de onoare pentru 
calitatea muncii depuse. 

Revenind  la istoricul aces-
tei instituții, consemnăm că, în 
conformitate cu afi rmațiile din 
schița de monografi e la care 
ne-am referit mai sus, biblio-
teca s-a înfi ințat în anul 1956, 
fapt contrazis însă de datele 
pe care noi le-am prezentat 

mai sus. Este adevărat însă 
că  în acel an bibliotecară era 
învățătoarea Adriana Navruc 
și că biblioteca s-a afl at într-
o cameră din vechiul cămin 
cultural, unde a rămas până 
în 1964, când a fost mutată 
în noul cămin cultural. În anul 
1961, fondul de carte ajunse-
se la 1.500 volume și în acel 
an a fost angajat cu normă 
de salarizare întreagă Toa-
der Damian, care a stat aici 
până în 1966, când l-a înlocu-
it, pentru un timp foarte scurt, 
Mihai Serbinovschi. Un popas 

în anul 1963, la 4 octombrie, 
când biblioteca se afl a, cum 
spuneam mai sus, în localul 
vechiului cămin cultural de pe 
strada Căminului (înghesuită 
într-un spațiu strâmt și fără 
sobă), ne relevă  un fond de 
carte cuprinzând 2.444 cărți 
de beletristică, 2.269 de lite-
ratură pentru copii, 558 de vo-
lume cu conținut agro-zooteh-
nic și 228 de cărți de literatură 
social-politică. 

În anul 1964, instituția s-a 
mutat în noul cămin cultu-
ral din centru. După scurta 
prezență aici a lui  M. Serbi-
novschi, postul de bibliotecar 
a fost ocupat de Ioana Boe-
rescu, care a  funcționat până 
în 1973. După 1973, a urmat 
o lungă perioadă de timp 
(până în 1990) în care biblio-
tecile din întreaga țară, deci și 
aceea din Munteni Buzău, au  
ieșit de sub atenția și preocu-
parea „organelor de partid și 
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de stat”. Mulți ani posturile de bibliotecar nu 
au mai fost fi nanțate și aceste instituții au fost 
mai mult „păzite” de cadre didactice, obliga-
te să primească această sarcină, apoi,  între 
anii 1980 – 1990, s-a revenit pentru un timp 
la bibliotecarii angajați cu salariu, dar numai 
cu „jumătăți de normă”. Imediat după revoluție, 
în 1990, biblioteca s-a mutat în corpul 3 al 
vechiului local de școală din centru (până în 
1996, cum am mai spus),  și a  revenit la un 
regim normal, bibliotecar fi ind atunci, până în 
1996, Bogdan Stoienescu,  urmat  de Mariana 
Badea. 

După anul 1990, fondul de carte a cres-
cut mereu, între timp existând și benefi ciul 
unei donații semnifi cative de la biblioteca Ni-
colae Bălcescu din București. În anul 2003, 
se ajunsese la un număr de 7.841 de cărți, 
care erau la dispoziția unui număr de 521 
utilizatori. Între anii 1996 – 1998, s-au făcut 
importante achiziții de carte și s-au realizat 
dotările materiale necesare: mobilier, apa-

ratură electronică și de iluminat, perdele și 
covoare etc. biblioteca amenajând și o sală 
de lectură.

În prezent, începând de la data de  1 noiem-
brie 2015, biblioteca este condusă de Mihaela 
Ardeleanu, care s-a angajat într-un amplu pro-
ces de modernizare a instituției: noi dotări  și 
achiziții de carte, dar și, cel mai important, in-
formatizarea  întregii activități de relație cu uti-
lizatorii. Instituția dispune de un bogat inventar 
de aparatură electronică și de  obiecte specifi -
ce activității, dar și de un BIBLIOnet, cu patru 
calculatoare și, bineînțeles,  acces la internet. 
Este un serviciu foarte frecventat în special de 
elevi, care primesc aici și lecții de operare pe 
calculator. 

Biblioteca din Munteni Buzău are în prezent  
un fond de 7764 volume, se afl ă  pe un drum 
de dezvoltare, modernizare și afi rmare foarte 
bun și, cu siguranță,  va deveni o instituție de 
referință a comunei.
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MAGAZINUL, INAUGURAT ÎN 1974

☺Oamenii îl fl uieră pe arbitru fi indcă deranjează jocul.

☺Somnul vine când observă că noi stăm degeaba.

☺Noi, ca să obținem lumină cu ajutorul apei, trebuie să 

spălăm geamurile.

☺Oamenii folosesc pielea de cal ca să țină calul în ea.

☺Respectul este atunci când te scoli ca să stea babele pe scaun.

☺Tristețe înseamnă atunci când un om vine la altul și bea 

mult. 

Copiii spun 
lucruri trăsnite

PAGINA
CU

SURPRIZE
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ISTORIA DIN ZIARE

Ceea ce nu știați, ori ați știut dar ați uitat, este că Mun-
teni Buzău a avut un ziar. E drept că a fost un singur nu-
măr, dar a fost. Acesta s-a numit „TRIBUNA HĂRNICIEI”,  
a apărut în februarie 1985 și a fost realizat   de doi ziariști 
- George Stoian și Iulian Talianu.  

Ziarul acesta s-a bucurat și de colaborarea unui reputat 
istoric, Alexandru Vlădăreanu, care era directorul Arhi-
velor Statului Ialomița. El a realizat o fi șă monografi că a 
localității, pe care o reluăm aici întrucât ne pare a  fi  foar-
te interesantă. Fișa  decupează anii cu evenimentele cele 
mai importante  din istoria comunei Munteni Buzău și are 
următorul conținut:

♦1883, prin împroprietărirea 
însurățeilor din județul Buzău se 
înfi ințează cătunul Munteni Bu-
zău, pendinte de comuna Reviga.

♦1887, februarie 15, D. Mari-
nescu, absolvent al școlii norma-
le, este numit învățător la școala 
din comună.

♦1896, februarie 10, apare 
Legea nr. 704 prin care „Cătu-
nul Munteni Buzău, din județul 
Ialomița, se deslipește de comu-
na Reviga și formează o comu-
nă separată cu numele Munteni 
Buzău”.

♦1905. comuna avea 1.332 
locuitori, din care 280 erau con-
tribuabili. Copii de vărstă școlară 
erau 188, dar frecventau cursuri-
le școlii primare din comună nu-
mai 88.

♦1912, populația  comunei 
numără 1709 locuitori, erau 448 
de case, o bancă populară „Mun-

teanca”, două mori, una pe ben-
zină și una pe motorină, două 
târguri anuale, respectiv la 6 au-
gust și la 8 noiembrie, un post te-
lefonic, o școală cu local propriu, 
patru cărciumi.

♦1921, recensământul anima-
lelor domestice evidențiază că 
în comună existau: 230 de cai, 
256 vaci, 400 animale de muncă, 
2.827 oi, 888 de capre, 527 porci, 
80 de stupi care produceau 320 
kg miere de albine.

♦1922, 15 mai, conform 
procesului verbal al Comite-
tului de Ocol Ciochina au fost 
împroprietăriți 368 de locuitori, 
prețul mediu al unui hectar de 
pământ fi ind  2.480 lei. 

♦1941, producțiile medii la 
principalele culturi erau: 950 kg 
de grău la ha, 1.100 kg de po-
rumb, 650 kg orz, 800 kg fl oarea 
soarelui.

♦1944, august 23, din Mun-
teni Buzău au căzut eroic  în 
război soldații . Ivan Constantin 
Gheorghe și Mihai Petre Ion în 
acțiunile militare de la Oarba de 
Mureș din 18 septembrie 1944, 
soldații Dinu Damian, Gheorghe 
și Paraschiv Dumitru au căzut în 
luptele din Munții Tatra – Ceho-
slovacia. 

♦1945, martie 23, au fost îm-
proprietărite  565 de familii, fi ind 
astfel desfi ințată marea proprie-
tate moșierească.   

♦1948, comuna avea 3.168 
de locuitori, cu 842 gospodării și 
o suprafață de 5.459 hectare.

♦1948, iunie 11, au fost 
naționalizate în comună urmă-
toarele unități economice: două 
mori, două darace, o cooperativă 
de desfacere a mărfurilor, o ban-
că populară.

♦1952, august, 23, are loc 
Adunarea generală de constitui-
re a Gospodăriei Agricole Colec-
tive „23 August”.

♦1958, s-a început construcția 
unui local de școală în Satul Nou.

♦1960, se raporta Congresu-
lui al VIII-lea al PCR încheierea 
cooperativizării în comuna Mun-
teni Buzău.

♦1961, începe construcția că-
minului cultural.

♦1971, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face o vizită de lucru 
în comuna Munteni Buzău.

♦1973, comuna Munteni Bu-
zău este distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa I pentru ocuparea 
primului loc în întrecerea socia-
listă   pe țară. În același an este 
dată în folosință școala cu 8 săli 
de clasă și etaj.

♦1974, se dă în folosință noua 
construcție a magazinului univer-
sal cu etaj.

♦1975, este inaugurat dispen-
sarul medical.
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Așa îi spuneau chinezii cu care am fost înfrățiți vreo 25 de ani, 
„FRATELE NOSTRU CEL MAI MARE”,  și cred că numele acesta i se 

potrivește cu atât mai mult acum, când are 90 de ani împliniți și când, 
după o viață în care nu i-a stat gândul decât la  muncă,  

îl simțim cu adevărat ca pe un frate.

GHEORGHE 
GHIȚĂ

„fratele
nostru

cel 
mai 

mare”
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Gheorghe Ghiță din Mun-
teni Buzău este o adevăra-
tă legendă. În timpurile tre-
cute, te făleai și te puteai 
lăuda că-l cunoști pe nea 
Ghiță și că  ai dat mâna cu 
el. Personalitatea sa  era 
mai mare, mai importantă 
și mai semnifi cativă decât 
spațiul în care trăia și mun-
cea, el era un „om național”. 
Tovarășul Gheorghe Ghiță 
era parte din „constelația 
eroilor” județului nostru. 
El, cu Marcel Dobra de la 
Gârbovi, cu Ion Spătărelu 
de la Gheorghe Doja, cu 

Anghel Mircea Dan 
de la Grindu și cu 
Vasile Berbecel de 
la Smirna erau Eroi 
ai Muncii Socialis-
te, erau cunoscuți și 
respectați nu numai 
pe vatra ialomițeană, 
ci  și mai sus, până 
la cel mai înalt nivel 
al conducerii Româ-

niei. Știu copiii de azi, tinerii 
de azi cine a fost omul cu 
care ei se întâlnesc deseori 
pe stradă și nu văd în el de-
cât un om în vârstă și nu re-
cunosc în el decât pe „unul 
de pe la noi”? 

Nea Ghiță este acum, 
chiar dacă are la activ  stu-
dii superioare, chiar dacă a 
fost atâția ani marele și uni-
cul fruntaș al satului și chiar 
dacă a rămas pe viață Erou 
al Muncii,  este acum deci 
doar un morar cu moara lui. 
Moară pe care o pune la 
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treabă împreună cu băiatul său de alături, 
Costel, da, acel Costel care îl are pe fi u-său 
Marius de vreo 9 ani în Franța, unde ofi ci-
ază ca inginer diplomat și face cinste Ro-
mâniei. Este, ziceam, un simplu morar, cam 
cum a fost și pe timpuri, când a muncit vreo 
zece ani la fosta moară a lui Petrescu, după 
ce venise din armată. De acolo a  pornit el 
mai întâi ca primar  al comunei și-apoi ca 
președinte al CAP-ului. Aproape doi ani ca 
primar, aproape mai mult de 
28 de ani ca președinte. Între 
două mori – a lui Petrescu și a 
lui – a existat destinul unui om 
care trăia cea mai mare bucu-
rie când mergea dimineața la 
muncă și omul unui destin  că-
ruia el singur i-a fost făurar și 
comandant. 

Au fost  zece frați la părinți, 
bunicul lui, Dumitru, era din Cătina muntoasă a Buzăului, 
dar neamul lui nu vorbea de cătineni și bozioreni, vorbea 
doar de Munteni Buzău. Un neam de oameni harnici și  
sentimentali, iar  nea Ghiță dovedește asta chiar și acum, 
când încă mai știe cum o chema pe buna lui învățătoare, 
doamna Elena Fulgeanu. El nu a fost omul căruia să-i pla-
că să nu i se întâmple nimic. Își amintește cum ajunsese pe 
la vreo 17 ani  și simțea cum existența lui zilnică  nu adu-
cea niciodată nimic nou și nici nu prevestea ceva. Așa că 
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într-o bună zi, cuprins de o 
revoltă ce nu-i dădea pace, 
l-a lăsat la câmp pe tatăl 
său și a plecat cu verișorul 
lui, Traian Teoharie,  să se 
întâlnească cu tractoarele, 
să învețe să le conducă și  
să le stăpânească forța lor 
oarbă. 

La vreo doi ani după ce 
isprăvise stagiul militar a în-
tâlnit-o pe domnișoara Emi-
lia, cu 8 ani mai mică decât 
el,  o mare artistă a lucrului 
de mână, care chiar artistă 
fi ind uimea lumea cu tăria ei 
de a ara cu plugul pe câmp. 
Și a luat-o să-i fi e nevastă. 
Au trăit în pace, sărmana 
femeie s-a stins pe la vreo 
76 de ani și acum existența 
lui nea Ghiță este ajutată 
să fi e normală de  fata lui, 
Fanti, care a înțeles la timp 
că ingineria la metalurgie, 

pe care o absolvise, nu-i de ea, care este 
fi ică a unui Munteni Buzău luminat nu de 
metalul fi erbinte și fl uid,  ci de fl oarea soa-
relui, de lanul plin de maci și de poezia gal-
benă a rapiței. Și a mai fost un frate al lor, al 
lui Fanti și al lui Costel, a fost și este dom-
nul inginer Viorel care, după o trecere pe la 
Combinatul acela ca un mamut obosit de la 
Călărași, s-a dus pentru a rămâne și pentru 
a fi  constructor la București. 

Nea Ghiță le-a făcut pe toate în Mun-
teni Buzău cu CAP-ul lui și cu renumita 
lui echipă de constructori.  A făcut școli și 
grădinițe, a făcut căminul cultural, a făcut și 
stadionul, a, să nu uit să vă reproduc nos-
timada pe care mi-a istorisit-o chiar el. Zice 
că la inaugurarea stadionului au hotărât să 
faca ceva mai memorabil și au invitat echi-
pa Rapid la un meci cu Victoria Munteni 

În august 1972, pe terenul de sport al comunei a fost organizată 
o mare adunare populară pentru a se cinsti împlinirea a 20 de  ani 
de la înfi ințarea cooperativei agricole de producție „23 August”, care 
devenise atunci „Prietenia Româno-Chineză”. Președintele Gheorghe 
Ghiță, invitat la cuvânt de ”tovarășul” Pompiliu Boerescu, care 
ajunsese la înălțimea de secretar al comitetului comunal de partid 
comunist, a amintit de începuturile din 1952, când 34 de familii sărace 
, care posedau 144 ha de teren arabil, se înscriseseră în GAC. 

Mândria pe care cooperatorii o afi șau după 20 de ani era justifi cată 
de faptul că CAP-ul lor fusese vizitat cu un an înainte de Nicolae 
Ceaușescu și că fusese onorat de primirea importantei distincții 
Ordinul Muncii Clasa   I.

Evenimentul acesta aniversar a fost semnalat și în ziarul „Tribuna 
Ialomiței” din 25 august 1972 (de unde am și reprodus titlul acestui 
material), relatarea respectivă fi ind plină de un umor savuros și, 
desigur, involuntar. Așa se face că  din acest articol am afl at că vorbele 
președintelui Ghiță pluteau deasupra stadionului și „păreau niște 
păsări  ce fâlfâie lin deasupra tuturor”. Și am mai afl at ce bine s-au 
distrat mai apoi harnicii cooperatori, care au mâncat  vițel la proțap și 
au băut bere „nu știu de care”. Dar asta după ce au fugit pe-acolo cu 
picioarele în sac și cu oul în lingură, după care s-au întrecut în mod 
divers călare pe măgari.
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Buzău. Le-au oferit 30.000 de lei (erau bani 
pe vremea aceea!) și o masă și au hotărât 
ca meciul să fi e adevărat, ca să nu deza-
măgească  spectatorii care veniseră puhoi. 
Pe timpul acela echipa de fotbal locală era 
bună-bună, astfel că la pauză scorul era 1 
– 0 pentru Munteni Buzău. Și zice că chiar 
el l-a prins pe faimosul și simpaticul portar 
rapidist Rică Răducanu vorbind la pauză 
cu arbitrul. „Măi, nene, zicea Răducanu, 
păi mata ce gânduri ai? Vrei să-i lași pe 
țăranii ăștia să ne bată? Bă, nene, tu vrei 
să-l faci de râs aici la țară 
pe Rică Răducanu?”. Și 
nea Ghiță zice că nu s-a 
supărat pe chestia asta 
și nici că în fi nal i-a bătut 
Rapidul cu 2 – 1 .

În anul 1979, Ghe-
orghe Ghiță a  fost de-
corat cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste. 
Evenimentul s-a petre-
cut la Sala Palatului din 
București, în prezența a 
peste 4.000 de oameni. 
El recunoaște că acesta 

a fost un eveniment important din viața lui, 
dar spune că emoții de o asemenea intensi-
tate a trăit și în marile succese pe care le-a 
avut  făcându-și munca de președinte. Îi fu-
sese dat să preia și primăria și CAP-ul de 
la președinți care creaseră multe probleme 
mari și urâte. Împrejurarea aceasta i-a folo-
sit ca să învețe să fi e altfel de cum fuseseră 
oamenii aceia. Și a fost. Nu s-a instalat ca 
președinte al CAP doar știind să conducă 
tractorul și cu bruma de experiență căpăta-
tă timp de doi ani, ca primar. A vrut ca mai 
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Haideți să haidem în 1971
În zilele de 30 ianuarie și 1 februarie 1971, Nicolae 

Ceaușescu a făcut „o vizită de lucru” în județul Ialomița. 

Una dintre cele multe. A fost un adevărat tur de forță, care 

a cuprins unitățile agricole și de producție industrială din 

Sfântu Gheorghe, Munteni Buzău, Ciochina, Andrășești, 

Gheorghe Doja, precum și ISCIP Căzănești și Filatura de 

bumbac din Slobozia.  Desigur, presa a relatat evenimentul. 

Haideți să haidem atunci și să vedem ce s-a scris despre 

popasul prezidențial de la Munteni Buzău.  

„RAPORTĂM: 
GRÂUL E FRUMOS!”

„Sub un soare de primă-
vară pretimpurie, convoiul de 
mașini pătrunde spre comuna 
Munteni Buzău. Pe fațadele 
caselor, locuitorii au arborat 
drapele ale patriei și partidu-
lui, au așezat cele mai frumoa-
se covoare și țesături  pe care 
femeile de aici le lucrează. 

În aplauzele și ovațiile a 
sute de țărani, tovarășul Nico-
lae Ceaușescu și ceilalți con-
ducători  de partid și de stat 
sînt întâmpinați de Gheorghe 
Ghiță, președintele cooperativei 
agricole de producție „Prietenia 
româno-chineză”. Numeroși lo-
cuitori ai comunei îi înconjoară 
cu dragoste și căldură pe înalții 
oaspeți, le adresează din inimă 
urări de bun venit. 

La sediul cooperativei, 
președintele Gheorghe Ghiță 

raportează că în anul ce a tre-
cut s-au obținut 2.800 kg grâu 
la hectar, 3.630 de porumb și 
26.000 kg sfeclă la hectar. ”E 
puțin”, a zis tovarășul Nico-
lae Ceaușescu. ”Să faceți pes-
te 5.000 la porumb și 3.500 la 
grâu, iar la sfeclă să obțineți 
40.000 kilograme la hectar. 
Care e suprafața irigată?” – 
a întrebat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Avem 672 hecta-
re și vom ajunge la 1.000” , a 
răspuns tovarășul președinte 
Gheorghe Ghiță.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se facă 
aici o secție de prelucrare a 
legumelor și un abator. S-a 
vizitat apoi sectorul zooteh-
nic, unde tovarășul Nicolae  
Ceușescu și-a manifestat 
nemulțumirea că se obțin nu-
mai 1.800 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată…” și așa mai 
departe….

întâi să fac o școală, școală 
de președinte. Era așa ceva 
la Călărași, a mers acolo 
și timp de 6 luni a fost un 
„școlar” model. Apoi a în-
ceput munca. El afi rmă că 
succesul lui s-a datorat fap-
tului că se pricepea la agri-
cultură, că învățase și să fi e 
un bun economist, că știa 
să lucreze cu oamenii, fi e ei 
ingineri sau simpli coopera-
tori,  că făcea totul nu la în-
tâmplare, ci numai pe baza 
unor proiecte bine gândite 
dinainte, și că era ambițios. 
Și harnic, adăugăm noi 
acum   

Cooperativa ”lui” s-a dez-
voltat continuu și el ajunse-
se să coordoneze muncile 
agricole pe 4.930 de hecta-
re, să aibă grijă să le mear-
gă bine celor 1.200 de vaci, 
câte aveau, 4.000 de oi, 
7.000 de porci, 120.000 de 
păsări. Și mai avea 11 hec-
tare de livadă, 12 hectare de 
vie,  activități de construcții 
și nenumărate alte treburi 
care îi acaparau fi ecare mo-
ment și care trebuiau coor-
donate fără reproș. Și îi mai 
avea în grijă și în atenție pe 
pe toți oamenii satului, care 
trăiau numai din asta și pen-
tru care nea Ghiță mai fura 
de la gura partidului niște 
tone de câte ceva ca să dea 
mai mult la oameni. Și ne 
mai spune acum că nu-i plă-
ceau activiștii de partid. care 
veneau toată ziua-bună ziua 
pe la CAP-ul lui. să-l contro-

leze și să-i dea indicații. Dar 
el zice că de la Ceaușescu 
în jos,  nu-i vedea cu ochi 
buni decât pe aceia care ve-
neau să-l ajute.

Și fi indcă chiar și  Ero-
ii ies la pensie, nea Ghiță 
a plecat și el, în luna no-
iembrie 1989,  să se mai 
odihnească după o viață 
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SĂ BEM PENTRU PRIETENIE
de muncă. Poate ar mai fi  
stat un an-doi, dar îl avea 
de-a dreapta lui pe inginerul 
Mihai Popescu, un om de 
maximă încredere și astfel 
avea pe mâna cui să lase 
avuția uriașă pe care o cre-
ase. Numai că peste o lună 
au venit evenimentele nu-
mite „revoluționare” și, după 
cum știți cu toții, s-a ales 
praful de toate. 

„Să bem pentru  
prietenie”
Limba chineză e ca un 

zid prin care nu poți să  
treci. Nea Ghiță a încercat 
și el dar nu i-a reușit.  Tot ce 
a învățat el din limba asta 
imposibilă timp de 25 de ani 
au fost cuvintele: „Să bem 
pentru prietenie”. Chinezii 
se amuzau pe chestia asta 
când ridicau paharele la ce-
remonii, dar nu prea beau, 
adică nu prea beau fi indcă 
nu le era felul și nici apro-
bare de la partid nu primise-
ră.  Când rămâneau singuri, 
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probabil  că ei beau o tărie 
de la ei, am băut și eu asta 
și mi s-a părut a fi  ceva, așa, 
ca  un amestec de lichid de 
frână cu sodă caustică. Lor 
însă le place. 

Dar nea Ghiță nu se întâl-
nea cu chinezii ca să bea. Ba, 
în anul 1964, când  Gheor-
ghe Gheorghiu-Deja a sem-
nat un Decret  prin care se 
înfi ința prietenia dintre nea 
Ghiță și chinezi,  el nici nu se 
gândea că o să stea vreoda-
tă la băutură cu ei. Premise-
le erau cele ale unei prietenii 
eminamente tovărășești, dar 
în 25 de ani chiar s-au îm-
prietenit și au avut momente 
când au mai lăsat tovărășia 
la o parte și au mai tras câ-
te-o petrecere de neuitat. 
Chinezii prinseseră drag 
de Tița Ștefan, care le cân-
ta „Când eram pe Ialomița” 
și „Grâușor din Bărăgan”, 
acompaniată de celebrul ei 
soț Ion Albeșteanu și  chiar 
dacă nea Ghiță nu se dădea 
în vânt după balalaicile alea 
plângăcioase ale chinezilor, 
petrecerile ieșeau bine. Asta 
și la noi, la Munteni Buzău,  
unde chinezii veneau  me-
reu, de ziceai că vor să se 
mute aici, dar și la ei acolo 
în comuna populară Lugo-
ceoa, raionul Fundai (as-
tea sigur se scriu altfel, dar 
eu nu știu cum), care erau 
pe undeva prin sudul capi-
talei Beijing. Nea Ghiță spu-
ne că Lugoceaoa asta era o 
comună mai mică, avea așa, 

cam vreo 15 de-ale Munteni 
Buzău.  Prietenia a început 
pe 9 septembrie 1964, când 
au venit la Munteni Buzău 
8 chinezi mărunței, veseli 
și puși pe treabă, însoțiți de 
ditamai ambasadorul Chinei 
și de primul secretar de la 
regiunea București, adică 
tovarășul Gheorghe Necula 
în persoană. La noi se pre-
gătise frontispiciul  cu minu-
natele cuvinte „Cooperati-
va Agricolă de Producție 
PRIETENIA ROMÂNO-
CHINEZĂ”  și a venit la 
întâlnirea care s-a ținut la 
școală tot satul și timp de 3 
ore s-au împrietenit cu toții, 
cum ziceam – pentru 25 de 
ani. 

Ei, anul următor s-a dus 
la ei și nea Ghiță ca să ci-
menteze prietenia, s-a dus 
cu Ilie Ardeleanu și Gh. 

Constantin, șefi  de echi-
pe fruntașe la CAP, și nor-
mal că s-au mai agățat de 
delegație și niște tovarăși 
de pe la partid și de la mi-
nister. Au stat acolo 20 de 
zile, au vizitat Marele Zid 
Chinezesc, plus celebrele 
morminte ale împăraților 
din dinastia Nu-Știu-Care. 
Mâncarea ? Aveau la fi eca-
re masă cam 30-40 de fe-
luri și au fost mulțumiți. Și 
fi indcă i-a plăcut acolo, nea 
Ghiță s-a mai dus de vreo 
3 ori, în 79 și în 88 de două 
ori., iar între timp ei veneau 
mereu aici, de ziceai  că fă-
cuseră potecă la Munteni 
Buzău. A venit la Munteni 
chiar și marele lor condu-
cător, Ciu-En-Lai, asta fi ind 
cu adevărat un eveniment 
 absolut uriaș. 

Au făcut schimb de 
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semințe, câte vreo sută de soiuri au dus și 
au adus  fi ecare, chinezii ne-au mai dat și 
niște utilaje de lucru în orezării, când au 
afl at că nea Ghiță avea 150 de hectare 
de orez și ne lăudam cu asta, chiar dacă 

producția adunată era foarte mică. În fi ne, 
cum se spune, una peste alta prietenia 
româno-chineză a mers bine și, sigur, a 
rămas ca un capitol important din istoria 
comunei Munteni Buzău. 

EXISTĂ O CONCLUZIE?
Nu există o concluzie, după cum nici în 

viața lui nea Ghiță nu s-a făcut târziu. El 
este pe mai departe un om absolut normal 
și de-al nostru, el locuiește în aceeași casă 
pe care o are de pe vremea când putea să 
aibă palat și nu s-ar fi  mirat nimeni de asta. 
În  conștiința istoriei locale el va rămâne 
omul ce nu va putea fi  niciodată înlocu-

it sau uitat. Din conștiința consătenilor săi 
poate că va dispărea, măturat de tăvălugul 
generațiilor care, din păcate, au pierdut obi-
ceiul de a se mai uita înapoi. Dar asta nici 
măcar nu va mai avea importanță. 

Și poate că cea mai mare dreptate i se 
va face când  copiii din Munteni Buzău vor 
învăța  despre el  la școală. 
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NOMENCLATORUL
străzilor din comuna Munteni Buzău

(denumiri stabilite prin hotărâri ale consiliului local din anii 2007 și 2010)

Străzile comunei poartă următoarele nume: Viilor, 
Siloz, Panait Olteanu, Bocan, Școlii, Tomescu, 

Zaharia Militaru, Alexe, Duzilor, Cimitirului, Primăriei, 
Florian Popescu, Cămin Vechi, Costian,  Zambilei, 
Plopilor, Bujorului, Liliacului, Teiului, Trandafi rului, 

Lalelei, Nucului, Crinului, Mărgăritarului. 

O FOAIE RUPTĂ DINTR-UN ZIAR
Am găsit într-o casă 

de om o foaie ruptă dintr-
un ziar. Nu știu ce articol 
a fost acela, nu știu la ce 
dată a fost publicat. Nici 
textul nu mai era întreg. 
Am citit totuși următoare-
le:

„Inginer-șef la CAP era 

vestitul Mihai Popescu, 

specialist de care știa tot 

județul. El făcea echipă 

perfectă cu președintele 

prestigioasei unități agri-

cole, Erou al Muncii So-

cialiste, Gheorghe Ghiță. 

Tot printre personalități 

se afl au și educatoarea 

Elena Dragnea, care con-

ducea organizația de ti-

neret din comună, ca și 

Marița Caraman, cadru 

didactic  ce se afl a în frun-

tea unității de pionieri.

Echipa de construc-

tori din cadrul CAP era 

una dintre cele mai bune 

din județ, printre meșterii 

ei remarcându-se Ghe-

orghe Stoica, Ion Vlad, 

Gheorghe Stanciu, Ștefan 

Dudu și Gheorghe Miri-

că, Ștefan Moise și Ghe-

orghe Agagiu, Paraschiv 

Zaharia, Neculai Tănase, 

Gheorghe Ștefan și Ion 

Pavel”.

Atâta am găsit în rup-
tura aceea de ziar. Lip-
sea și titlul, dar nu m-aș 
mira ca articolul acela să 
se fi  numit „Ne mândrim 
cu fruntașii noștri”. Erau 
vorbele care se purtau în 
vremea aceea.  
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Despre E-uri, despre aditivii alimentari și despre 
pericolul acestora pentru sănătatea noastră am afl at multe. 
Dar trebuie să precizăm că există doi aditivi care se afl ă 
în fruntea celor mai periculoși: coloranții alimentari și 
îndulcitorul numit aspartan.

2 ochi de sticlă
− Dragă,am auzit că 

există ochi artifi cial. Din  ce 
e făcut?

− Din sticlă.
− A, da, e normal 

fi indcă trebuie să vadă prin 
el.

COPII DE LA NOI

DEPINDE 
CUM CITESTI

El: În sfârșit, de când aștept 
clipa asta!

Ea:Vrei să plec?
El: NU! Ce îți veni? Numai 

gândul mă  deranjează.
Ea: Mă iubești?
El: Bineînțeles! Pe zi ce trece 

tot mai mult.
Ea: M-ai înșelat vreodată?
El: Nu, niciodată. De ce mă 

întrebi?
Ea:Vrei să mă săruți?
El: Da, în permanență 

dacă s-ar putea.
Ea: M-ai bate vreodată?
El: Ești nebună? Doar mă 

cunoști!
Ea: Pot să am încredere 

deplină în tine?
El: Da.
Ea: Iubi!

(ATENȚIONARE: Citiți în mod 
normal textul  de sus în jos.

Ați terminat de citit? Bine, 
acum citiți același text și de jos 
în sus)

ATENȚIONARE
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POVESTEA 
FAMILIEI 

PETRESCU
A existat pe la sfârșitul 

secolului al 19-lea un perso-
naj în București, un om de 
formație inginerească,  infl u-
ent  în arealul tehnic al vremii 
și cu evidente intenții de a se 
apropia de lumea afacerilor. 
Chiar începuse câteva, dar 
nu găsise încă direcția cea 
mai bună. Se afl a în staful de 
conducere al fabricii ce urma 
să devină mai târziu impor-
tantele uzine „Aversa” și, din 
poziția în care a  putut calcula 
că și fabrica unde lucra îi pu-
tea fi  un ajutor, s-a gândit că 
o bună afacere ar putea înfl o-
ri din montarea câtorva mori. 
Și, deși nu avea nicio legătură 
cu aceste locuri, s-a hotărât 
să aleagă zona Bărăganu-
lui pentru afacerea lui, zonă 
mai aproape de București, 
intens cerealieră și destul de 
sever lipsită de atât de ne-

cesarele mori moderne. A 
ales Căzăneștiul, Andrășești, 
Reviga și, iată, Munteni Bu-
zău. Și fi ind acesta omul în 
fața căruia nu existau fi indcă 
nu se inventaseră greutățile, 
și-a realizat visul. Moara lui  a 
devenit o realitate în Munteni 
Buzău în anul 1912.. 

Numele acestui om era 
ION PETRESCU.

De aici începe poves-
tea noastră. Ion Petrescu a 
obținut un teren în zona intră-
rii în Munteni Buzău, căruia 
i-a mai adăugat și altul vizavi 
de acesta, de la cel mai mare 
moșier al vremeii, cel căruia 
i se spunea „Nababul”- Gh. 
Grigore Cantacuzino. Ulteri-
or, de la același moșier, care 
avea proprietăți  importante în 
zona Căzănești, dar și de la 
alți moșieri, și-a rotunjit și el o 
moșioară de câteva sute de 
hectare. Ion Petrescu a avut 
doi băieți și trei fete, dintre 
aceștia Aurel care, între alte-
le, fusese coleg de școală cu 
Regele Mihai, devenind apoi 
inginer, a  fost preferatul care 
a primit moara din Munteni 
Buzău pentru o administrare 
ce se confunda cu proprieta-
tea asupra ei. Soția lui Aurel 
s-a numit Constanța și au avut  
împreună doi copii: Gabriela 
și George. La rândul lor, cei 
doi au avut și ei câte un copil 
– Simona (în prezent avocat 
și lector universitar) și Georgi-
ana (medic stomatolog).

În 1912, când a fost pusă 
în funcțiune moara, era aproa-
pe gata și locuința de alături. 
Aurel Petrescu a devenit în 
timp  localnic al Munteniului, 

dezvoltând în jurul morii o bo-
gată gospodărie, cu livadă de 
pomi, rezervoare de petrol și  
ghețărie., la care se adăugau 
sutele de hectare de pământ 
pe care le exploata. De altfel, 
fi ul lui, George, s-a născut 
aici, în aprilie, 1941. El va fi  
dat afară din facultate în anul 
1959, pentru apartenența ta-
tălui său Aurel la  „periculosul 
grup de chiaburi” din Munteni 
Buzău. Ulterior, și-a putut con-
tinua studiile, după o audiență 
a mamei sale la conducerea 
statului și partidului.

Între timp, familia își dez-
volta afacerile și la București, 
unde era proprietara celebru-
lui restaurant din zona Hale-
lor Obor „Pisica Neagră”, a 
unui mare depozit de com-
bustibil și a unui cântar pen-
tru camioane, de asemenea 
în zona Obor. De la moara și 
proprietățile din Munteni Bu-
zău,  Aurel Petrescu exporta 
grâu și făină în Bulgaria și 



ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

205

Grecia, iar în condițiile foa-
metei din cauza secetei din 
anii 46-47, el a împărți la oa-
menii din sat  produse de la 
moara lui. 

La 13 iunie 1946, moara 
i-a fost parțial luată lui Aurel 
Petrescu, iar la 18 iunie 1948 
ea a fost naționalizată. Pen-
tru familia Petrescu au urmat 
ani de lipsuri și umilințe, în 
condițiile în care ei pierduseră 
și proprietățile din București 
(mai târziu, în locul restau-
rantului „Pisica Neagra” va 
fi  construită o biserică al că-
rei clopot, ce ironie! a trebuit 

să fi e asigurat tot de această 
familie). La Munteni Buzău, 
lui Aurel Petrescu, odată cu 
moara, le-a fost naționalizată 
și casa de locuit,  întrucât fi ind 
aproape lipită de moară intra în 
cuprinsul aceleiași proprietăți, 
situație în care  familia s-a 
adăpostit într-un hambar. 

La două luni după 
naționalizarea morii, bătrânul 
Ion Petrescu a murit de su-
părare, suferind un accident 
vascular. Aurel Petrescu, ră-
mânând complet neajutorat și 
cu toate bunurile pierdute, și-a 
procurat un camion vechi pen-

tru a face  activități de trans-
port. Nu a fost o idee foarte 
bună fi indcă a avut de suferit 
mult din această cauză. Pu-
tea folosi tractorul numai con-
form planifi cării de la partid 
și de la Sfatul popular și  tot 
datorită  acestuia a fost arun-
cat pe lista chiaburilor din lo-
calitate, suferind din această 
postură imense neajunsuri   

Aurel Petrescu, fostul pro-
prietar, nu a avut voie să intre 
în moara sa timp de  43 de 
ani. A intrat abia în anul 1991, 
după care aproape imediat a 
murit.
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FÂNTÂNI
În luna august 

1952, primăria a avut 
inițiativa de a inven-
taria toate fântâni-
le din sat. Au ieșit la 
socoteală  fi x 550 de 
puțuri, toate având 
adâncimea situată în-
tre 4 - 13 metri. 

CEEA CE NU NE 
PLACE

Nu, nu e vorba de barză, ea 
ne place. Dar suntem supărați pe 
ea că vine pe la Munteni Buzău 
prea rar. Și dacă va continua așa, 
nu știm unde vom ajunge.

Să privim realitatea în față. 
La recensământul din 2012 eram 
3.693 de cetățeni ai acestei co-
mune (2.083 de femei și 1.610 
bărbați, adică era o „lipsă” de 

473 de bărbați). Buun! Să vedem  
cum eram peste trei ani, adică la 
sfârșitul lui 2015. Eram în total 
3.528 de sufl ete, adică scăzusem 
cu 165 de indivizi și, de aseme-
nea, numărul bărbaților, față de 
femei, scăzuse și mai mult, adi-
că cu 500. Situația din 2015 era 
chiar îngrijorătoare: se născuse-
ră 31 de copii, dar decedaseră 60 
de cetățeni. Adică nu e bine de-
loc! Dacă continuăm tot așa, ce 
facem? Ne desfi ințăm? Doamna 
barză, mai treceți și pe la noi …

Domnul secretar de la Primă-
rie, adică domnul Popa, ne mai 
dă și vești bune. Ne spune că oa-
menii din Munteni Buzău nu plea-
că să-și caute norocul în altă par-
te. Ei au aici norocul lor. Doar 14 
cetățeni   din comună sunt plecați 
ca să stea în alte țări, iar tempo-
rar se duc la muncă  dincolo de 
România  vreo 65 -70 de oameni. 
În plus, ca semn de civilizație și 
de normalitate, femeile de la noi 
nu merg să nască în alte țări pen-
tru a forța norocul unor copii. Co-
piii noștri sunt doar ai noștri! 

10 VORBE 
DESPRE VORBE

1. Dacă cineva râde, râzi cu 
el; dacă cineva cântă, cântă cu 
el; dacă cineva lucrează, lasă-l 
să lucreze.

2. Șeful este ca zăpada. 
După ce dispare se face vremea 
frumoasă.

3. Care este diferența dintre 
vină și păcat? Să-ți înșeli 
nevasta cu altcineva este o 
vină, iar când ratezi ocazia este 
păcat.

4. Seara, pe o bancă în 
parc, El și Ea privesc cerul. 
El: draga mea, vrei să-ți arăt 
URSA MARE? Ea: da, dar să 
nu ne vadă cineva…

5. Mi-a telefonat o fată și 
mi-a spus „vino  la mine că nu 
este nimeni acasă”. M-am dus 
și nu era nimeni acasă. 

6. Cine știe să descifreze 
privirile femeilor, nu mai 
are nimic de învățat. Altfel, 
bărbatul crede că nu are nevoie 

decât de un decolteu pentru a 
căuta profunzimea unei femei.

7. Dragostea apare în galop 
și dispare în vârful picioarelor.  

8. Fetele bune se duc în Rai, 
fetele rele se duc unde vor ele. 

9. Au fost odată o fată și un 

băiat. El a întrebat-o într-o zi 
dacă vrea să se mărite cu el și 
ea a răspuns că nu. Și astfel au 
trăit fericiți toată viața.

10. Umblă vorba că omul 
acela, deși e uns cu toate alifi ile, 
scârțâie din toate încheieturile.

VORBE 
JAPONEZE

 ♣ Este mai bine să fi i 
dușmanul unui om bun, 
decât prietenul unui om 
rău.
 ♣ Fără oameni simpli nu 
există oameni mari.
 ♣ Marea este mare 
fi indcă nu desconsideră 
râulețele mici.
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MIHAI POPESCU  
„al nostru”

A fost „al nostru” acest om 
deosebit, al nostru din 1972, de 
când a venit ca inginer agronom 
la Munteni Buzău. Adică de când 
a venit acasă. Era un om care îți 
intra la sufl et imediat, îl știa tot 
județul și toată lumea îi dădea 
nota 10 la tot ce făcea. Fiindcă 
el  era peste tot pentru a face 
de toate. știa agricultură, ara cu 
tractorul și știa să-l și repare, știa 
zootehnie, legumicultură, știa  
economie, știa să joace teatru, 
știa să fi e un bun partener de 
discuție. Era îndrăgit și respec-
tat de presă, , oamenii afl ați la 
necaz îl căutau ca să-l pună „la 
rană”. Acesta a fost Mișu Popes-
cu, fi indcă toată lumea, dintr-o 
vădită simpatie,  îi spunea Mișu. 

Tatăl lui era din Munteni 

 Buzău, bunicul lui – Mihalache – 
fusese notar de plasă, iar mama 
își avea originile tocmai prin ves-
tul țării, pe la Carei. Au fost trei 
frați și au primit o educație care 
i-a făcut adevărați oameni de 
lume. La naștere, poate a fost o 
premoniție faptul că s-a   născut 
în casa în care mai târziu a ajuns 
inginer șef Era casa în care după 
1952 s-a instalat cu japca CAP-
ul,, casa care fusese mai înainte 
a preotului Minculescu și acesta, 
în bunătatea lui, cedase două ca-
mere pentru a fi  casă de naștere. 

Mihai Popescu a avut o viață 
de familie lină și limpede ca un 
râu liniștit de munte. Împreună 
cu soția , doamna Valeria -, o, 
Doamne, ce amintiri, îi fusese 
elevă și în prima zi după ce Vali 
a terminat școala a plimbat-o cu 
șareta și ea n-a uitat asta nici 
până azi  - și spuneam, cu doam-
na Valeria au avut doi băieți și 
o fată, toți prieteni cu cartea, 
absolvenți de școli superioare. 

Iar dacă este adevărat cum 
se mai spune că oamenii buni 
n-au noroc, acesta a fost Mi-
hai Popescu. După decembrie 
1989, pentru el s-a năruit totul: 
și credința că toți oamenii sunt 
buni, și CAP-ul unde își cheltuise 
energiile și visarea, chiar și  „co-
pilul lui de sufl et” – livada plină 
de fl oare și de rod, minunea la 
care ținea ca la ochii lui din cap. 
Și peste toate, i s-a năruit deo-
dată și sănătatea. Stresul, neca-
zurile (ajunsese acum inginer la 
Agromec Cocora) i-au stimulat și 
i-au agravat o boală perfi dă.  Și  
într-o zi rece de ianuarie 1997, 
pe când avea doar 49 de ani, 
Mișu Popescu pleca…

 Cum s-o fi  descurcând el în 
lumea de dincolo, cum o fi  mer-
gând el pe-acolo fi indcă boala 
i-a reținut să fi e ale ei picioarele 
sale, care-l purtaseră peste tot, 
ca să le facă pe toate în viața lui 
atât de scurtă, dar atât de pildu-
itoare pentru tot omul care vrea 
să fi e cineva pe lumea asta. 
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CAPELA SIXTINĂ
este astfel denumită după numele papei Sixtus al IV-lea, 

în timpul căruia a fost construită (1472 -1483). 
Capela aparține palatului papal din Vatican și este, fără îndoială, 

cea mai frumoasă comoară artistică și religioasă  a Europei.
Pictarea plafonului capelei i-a fost încredințată lui 

Michelangelo, care a desăvârșit  geniala lui lucrare în patru ani.  
Teologii și criticii de artă au afirmat în unanimitate că, 

dintre toate frescele realizate de marele artist pe plafonul capelei, 
CREAREA LUI ADAM este cea mai importantă. Au produs o 

uriașă uimire și încântare artistică perfecțiunea trupului lui Adam, 
vigoarea  și forța spirituală  ce emană din înfățișarea supremului 
Creator, Dumnezeul care dă viață, energie și inteligență primului 
om de pe pământ. Apropierea degetelor celor două personaje, 
prin care  viața  va fi transferată Omului primordial,  emană o 

electrizantă și aproape vizibilă energie pozitivă.
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lorlalte schitișoare, la 1871 s-a mutat pe 
Valea Nișcovului. Aprobarea o dă regele 
Carol I, după „rara și unica fericire de a Vă 
vedea venit să visitați acest schit”. 

Biserica a fost mutată între anii 
1884 – 1886 la Munteni Buzău, județul 
Ialomița.

Iată deci care a fost istoria bisericii 
shitului Sf. Ghorghe care, dezmembra-
tă fi ind, a fost  adusă cu carele cu boi 
din Munții Buzăului la Munteni Buzău 
și care  este  azi baza bisericii noastre. 
(Textul de mai sus a fost preluat de noi din-
tr-un  material de prezentare a potențialului 
turistic al comunei Bozioru) 

Ieși din pădure și cobori 5 minute spre 
vest până unde gârla Nucului primește iz-
voarele Priseaca și Fântâna Rece. Aces-
tea mărginesc astăzi o plantație de pin, 
dar în vechime mărgineau o poiană cu 
biserica de lemn a schitului Sf Gheorghe, 
ctitorit la 1596 de Mihai Viteazul, la suges-
tia episcopului Luca  și ca o compensație 
la distrugerea mănăstirilor Motnău, Aga-
ton și Bogoslov. A fost un act ctitoricesc la 
cumpănă de veacuri, născut din strânsele 
relații ale domnului cu Buzăul, activ în po-
litica și cultura țării, o dovadă a importanței 
monahismului zonal, a eparhiei buzoiene 
și a chiriarhului folosit ca sol domnesc. 
După ce Sf. Gheorghe fusese „maică” ce-

ISTORIA
SCHITULUI BUZOIAN

DIN CARE S-A FĂCUT 

BISERICA
DIN 

MUNTENI BUZĂU
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Este incontestabil faptul 
că, pe la 1884, Muntenii care 
începuseră a-și statornici aici  
vatră au trăit momentul  de 
grație al hotărârii, al opțiunii și 
al inspirației când, porniți a-și 
înălța mai întâi o  biserică în 
cătunul lor, i-au dăruit  aceste-
ia  hramul Sfi nților Arhangheli 
Mihail și Gavriil. Sfântul lăcaș 
i-a adunat în jurul său  și i-a 
unit pe toți în același cuget, fă-
cându-i să stea aici cu  gând 
de statornicire și nu de a se 
lăsa duși către toate zările de 
vânturile schimbătoare. Și fi -
indcă au binemeritat ocrotitoa-
rea veghere și pază a Sfi nților 
Arhangheli, s-au bucurat  de 
menirea  acestora  din orându-
iala dumnezeiască  de a avea 

în  grijă oamenii, de la naștere 
și până la săvârșire, ca să 
fi e sănătoși, buni, prosperi și 
demni să meargă în Rai. 

În limba ebraică, în vorbirea 
care i-a fost leagăn de rostire 
Mântuitorului, Gavriil înseam-

nă „bărbat-Dumnezeu”, iar 
Mihail înseamnă „Cine este 
cu Dumnezeu?”. Ei sunt con-
ducătorii cetelor de îngeri, au 
aripi și poartă săbii ce simboli-
zează biruința, ei sunt călăuzi-
torii sufl etelor care călătoresc 
cu îndreptățire către Rai.  

Sălășluind cu duhul lor în 
sfânta și frumoasa  biserică ce 
se luminează de soare și de 
credință în centrul  frumoasei 
așezări din inima Bărăganului, 
marii Voievozi cerești Mihail și 
Gavriil veghează de 127 de 
ani asupra satului și asupra 
oamenilor munteni, ca să fi e 
feriți de toate  relele și să fi e 
dăruiți cu toate bunătățile vieții 
ce izvodesc din mare mila 
Domnului. 
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SCURT ISTORIC
asupra construcției bisericii din comuna Munteni Buzău și anexelor sale

(Prima parte a documentului este publicată la pagina 15 a almanahului)

„Veniți pe meleagurile Bărăganului în 
1882, cu o bogată și frumoasă tradiție 
creștină, cetățenii cătunului Munteni Buzău 
n-au întârziat prea mult și au pornit după trei 
ani, de la așezarea lor, adică în anul 1885, 
la construcția bisericii lor de astăzi, cu mo-
destele lor posibilități și cu ajutorul unor sate 
vecine. Așa încât construcția bisericii se 
pornește în anul 1885 și se termină și cu zu-
grăveala după patru ani, adică în anul 1889.

Ctitorii bisericii, cunoscuți de la bătrânii sa-
tului, sunt:  Gheorghe Negoiță, Ion Duduleț, 
Manea Dumitru, Gheorghe Ivan, Constantin 
Damian, Dinu Hangu, Radu Oprea și Radu 
Tocileanu – meșteri lemnari. Biserica având 
două hramuri: Sfi nții Arhangheli Mihail și 
Gavriil și Sf. Mare Mucenic Gheorghe, este 
construită din bârne și scândură, așezată pe 
temelie de piatră. Materialele de construcție 

provin din demolarea altor două biserici de 
la munte, din satele Văvălugi și Găvanele, 
transportate aici cu carele trase de boi.  Are 
forma de cruce cu trei turle, una centrală și 
două laterale mici, în față. Are lungimea de 
31,528 m, lățimea de 7 m, înălțimea de 6 m, 
suprafața clădită fi ind de 220,597 mp. Va-
loarea de inventar este de 132.418 lei. Bi-
serica este împărțită în trei părți: pronaos, 
naos și altar, naosul fi ind împărțit în două 
printr-o catapeteasmă care desparte femei-
le de bărbați. Se afl ă în stare bună, nu i s-au 
făcut în timp restaurări sau renovări, dar 
pentru a se feri pereții exteriori de stricăciuni 
a fost învelită cu tablă galvanizată peste tot, 
în anul 1930. La temelia peretelui din partea 
de nord are o deplasare în afară de circa 
0,60 m, restul pereților fi ind în stare bună.  
Are nevoie de tablă nouă la acoperiș.
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Pictura interioară a fost executată în ulei 
pe scândură, în anul 1889, de pictorul D.G. 
Nicoleanu, de la Buzău, fost elev al școlii 
de pictură de la Buzău. Pictura nu este nici 
bizantină, nici gotică, ci o pictură de mijloc, 
românească, creație a școlii românești.

Unele icoane portative și cele praznicale 
sunt lucrate de Dl. Ion N. Ganea, zugrav din 
comuna Munteni Buzău, între anii 1930 – 
1960. Se păstrează în condițiuni bune.

 În pronaos se găsește următoarea pisa-
nie: „Această Sfântă Biserică s-a  început 
fundarea ei în anul 1885 terminându-se 
și cu zugrăveala în anul 1889, cu ajutorul 
locuitorilor ai acestui cătun și cu un aju-
tor al altor iubitori”.

Biserica are, după părerea noastră, ca 
obiecte de valoare artistică, următoarele:

1. Pictura de pe partea interioară a 
pereților, executată de pictorul D.G. Nico-
leanu – Buzău.

2. Una icoană mobilă, pictură pe lemn, 
executată de pictorul Arghirie Steriu – Ga-
liceana, 1898. Tabloul este lung de 0,93 
m, lat de 0,61 m, greutatea  fi ind de 6,600 
kg. Icoana reprezintă pe Sf. Ierarh Nifon, 
încadrat de Sf. Stelian, Întâmpinarea lui Ii-
sus Hristos, Sf. M.M. Gheorghe și Sf.Arh. 
Ștefan. Chenarul marginal al icoanei pare a 

fi  pictat cu aur. Icoana a fost donată biseri-
cii de D-na Maria Vasile Dudu din comuna 
Munteni Buzău, actualmente domiciliată în 
București.

3. Un rând de acoperăminte pentru Sf. 
Vase, din catifea neagră țesută cu fi r de ar-
gint, donația enoriașilor din Munteni Buzău.

4. Un rând de veșminte preoțești din mă-
tase sablu, țesute cu fi r, provenite din ma-
gazinul D. Popescu  din București, donația 
enoriașilor.

 
Parohia mai are:
- Una clopotniță cu două clopote, constru-

ită din lemn de salcâm, acoperită cu scân-
dură și tablă, așezată la intrarea în biserică. 
În părțile laterale ale clopotniței se afl ă can-
celaria parohială, deoparte, și magazia de 
lemne de altă parte, în stare bună.

- A doua clopotniță, cu un clopot, așezată 
peste vale, este construită din lemn de sal-
câm, neacoperită.

- A treia clopotniță, cu un clopot, constru-
ită în Satul Nou, din lemn de salcâm, aco-
perită cu scândură și tablă, se afl ă în stare 
bună”.

(Nota noastră: Acest „Scurt istoric” 
este semnat de  preoții Gheorghe Turliu 

și George Constantinescu  
și a fost elaborat  în anul 1957).
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MISIUNEA 
DE A FI AL 

OAMENILOR

Pe numele său întreg 
Gheorghe  Aurel Ardelea-
nu - și cunoscut de toată 
lumea drept preotul Gică – 
părintele parohiei  nr. 1 și 
al bisericii Sfi nții Arhangheli 
Mihail și Gavriil ni s-a rele-
vat ca un om care bineme-
rită să slujească la cea mai  
veche biserică a localității și  
în benefi ciul spiritual al oa-
menilor ei. Fiindcă nu este 
lipsit de importanță și de 
răspundere să te afl i în sluj-
ba unei biserici la temelia 
căreia oamenii din vremu-
rile altui secol  au pus  de-
votamentul,  munca și sacri-
fi ciul lor pentru a aduce din 
liniștea monahală a Munților  
Buzăului bucăți din zidirile 
sfi nțite de numele  lui Mihai 
Viteazul, ca să fi e biserică 
de  dreaptă și veșnică  cin-
stire a numelui Domnului la 
Munteni Buzău. 

Din Cocora fi ind, tânărul 
preot Ardeleanu, venit la 
Munteni Buzău în anul 1997, 
era la vremea aceea absol-
vent al Școlii de cântăreți. 
A stat 9 ani sub oblăduirea, 
sub sfatul și pilda părintelui 
de frumoasă credință și fap-
tă, Ionică, apoi a fost 5 ani 
diacon, timpuri în care și-a 
dat seama că este dedicat   
misiunii bisericești și a ab-
solvit facultatea de Teologie. 
De bună probitate intelectu-
ală fi ind și abordând cu se-
riozitate învățătura pe care 
a simțit totdeauna nevoia să 
o aprofundeze, a absolvit și 

masteratul în Teologie, de-
venind după 7 ani preot. 

Părintele Gică a trăit și 
momente de emoții evlavi-
oase, fi ind vizitat în parohie 
de arhiepiscopii Gherasim și 
Nifon, de episcopul Damas-
chin și fi ind hirotonit ca pre-
ot de episcopul Sloboziei și 
Călărașilor, Vincențiu. 

Toți oamenii care și-au 
înțeles menirea și care au 
înțeles că trebuie să lase în 
urma lor ceva – o fântână, 
un copac, o casă, o carte, 
un copil, o operă caritabilă 
și atâtea alte binefaceri – 
vor avea pentru totdeauna 
numele binecuvântat pentru 

acestea. Astfel va fi  și părin-
tele Ardeleanu pentru opera 
vieții sale în Munteni Buzău 
– inițiativa de a dărui satului 
și urmașilor un excepțional  
Centru Social, o clădire de 
o demnitate și de o utilitate 
remarcabile. Iată, o avem 
în fotografi a din pagini, este 
începută din anul 2012 și 
se afl ă în stadiu avansat 
de construcție. Vor fi  aici în 
curând un spațiu foarte ge-
neros, o sală de mese pe 
lângă care se va afl a  și  o 
bucătărie ofertantă, care 
vor fi  puse  la dispoziția 
enoriașilor   pentru a-și or-
ganiza praznicele, va fi  o 
capelă, va fi  un muzeu al 
artei populare locale, o sală 
de creație pentru copii, o 
bibliotecă bisericească, un 
spațiu adecvat pentru găz-
duirea oaspeților.

Această casă, care va 
servi   nevoilor sociale ale 
oamenilor din Munteni Bu-
zău, este  urmarea inițiativei 
și strădaniei unui om, dar 
totodată este și realizarea 
unei conștiințe a nevoii de a 
face bine  și efl uviul acestei 
conștiințe părintele Arde-
leanu îl împarte cu cel care 
este Florin Stan, primarul 
comunei, sprijinitor direct, 
neobosit și generos al aces-
tei înfăptuiri lăudabile. Isto-
ria, când va trebui să scrie 
pisania acestor timpuri,  va 
trebui să le pună  în câm-
pul ei numele alăturate ale 
acestor doi oameni.   
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Preotul George Constantinescu a fost 
și rămâne una dintre personalitățile cele mai 
importante ale comunei Munteni Buzău, și 
nu doar prin lunga perioadă de slujire, adică 
timp de 38 de ani, ci și prin  mulțimea de fap-
te bune săvârșite în acești ani. Vatra nașterii 
sale nu a fost această comună, ci Unirea (fos-
tă Șocariciu) de Călărași. A fost detașat și s-a 
stabilit pentru totdeauna aici pe când împlinise 
43 de ani (s-a născut în anul 1914), iar el și-a 
mărturisit atașamentul față de Munteni Buzău 
încă din primii ani. Au rămas în amintirea celor 
care l-au cunoscut și i-au fost aproape, adică în 
amintirea unui foarte mare număr de oameni, 

vorbele pe care le-a zis cândva: „Pe mine mă leagă de Munteni Buzău 
chiar viața mea, fi indcă știu că în altă parte n-aș putea să trăiesc”.

A fost omul care a comunicat numai cu vorba bună și care a lucrat 
numai cu fapta bună. Era clădit din belșug și degaja forță. Dar o forță 
potolită și blândă, care  se adăuga unui spirit tranșant față de adevăr și 
dreptate. Iar izvorul dreptelor sale judecăți, bunelor sale vorbe și lăuda-
telor sale fapte era chiar crezul care l-a luminat  până la moarte: „OMUL 
trebuie să fi e mai înainte de orice pe lumea asta”. 

S-a săvârșit din viață în anul 1995, pe când împlinise 81 de ani.

AU SLUJIT LA ACEASTĂ PAROHIE:
Radu Buzulescu (1882 - 1912), 

Dumitru Panaitescu (1912 - 1923)
Theodor Minculescu (1923 - 1954), 

Gheorghe Turliu  (1942 - 1976), 
Petre Ion (1976 - 2009)

DUMNEZEU POATE LOCUI ORIUNDE, DAR EL PREFERĂ INIMA TA

Preotul
GEORGE CONSTANTINESCU
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PAROHIA 
SFÂNTUL ILIE
Când a venit la Munteni Buzău, în anul 1996,  

părintele Viorel Geantă, care a împlinit 48 de ani 
și este actualul preot  al parohiei nr. 2, biserica ce 
avea să primescă hramul Sf. Ilie, începută sub 
binecuvântarea episcopului Nifon, se afl a încă 
în lucru. Construcția ei fusese începută în anul 
1993 de preotul George Constantinescu și pre-
otul Petre Ion, în arealul rămășițelor începutului 
unei alte biserici, concepută a fi  foarte mare, dar 
oprită din lucru de autoritățile comuniste în anul 
1957 prin confi scarea materialelor de construcție 
care aparțineau sătenilor enoriași. Dânsul a con-
tinuat și a întărit temeinicia lucrării, astfel că la 30 
septembrie 2001 biserica a fost sfi nțită. La ma-
rea ceremonie au participat Preasfi nțitul Ghera-
sim Cristea, fi u al comunei Munteni Buzău, care 
atunci era episcopul Râmnicului și Preasfi nțitul 
Damaschin, episcop al Sloboziei și Călărașilor.

Pictura, deosebit de frumoasă,  a fost reali-
zată de pictorul prahovean, în vârstă de 74 de 
ani,  Vasile Nicolae în trei ani, după anul 2001 el 
începând și pictura bisericii din Satu Nou,  unde 
a decedat  înainte de terminarea lucrării. Este in-
teresant că cei mai importanți ctitori ai biseicii se 
numesc ILIE: Hangu Ilie, Dumitru Ilie, Grigo-
re Ilie, Anton Ilie. Spre cinstea lui, Grigore Ilie 
a trecut printr-un eveniment care i-a dovedit o 
omenie și o bunătate fără margini. În anul 1995, 
el a donat un rinichi fi ului său, pentru operația re-
spectivă el oferind doctorului o importantă sumă 

de bani. Medicul  nu a vrut să primească banii, 
iar Grigore Ilie, în mare cinstea lui, a donat bise-
ricii acei bani, care erau foarte necesari la fi nali-
zarea acoperișului. 

Părintele Viorel Geantă este un om deose-
bit. Civilizat și foarte preocupat de împlinirea cu 
onoare a misiunii sale preoțești, a îndatoririlor 
sale de slujitor al Domnului, este și un foarte bun 
gospodar al bisericii, un organizator devotat al 
unor manifestări menite să întărească în rândul 
enoriașilor sentimentul credinței și să păstreze 
vii în conștiința oamenilor  obiceiurile și tradițiile 
populare. Dumnealui organizează tinerii în cete 
care merg cu colindul la sărbătorile de iarnă, îi 
atrage la cinstirea unor sărbători de peste an, a 
înfi ințat pentru toată lumea o importantă bibliote-
că în cadrul bisericii și, foarte lăudabil, a procurat 

pentru a fi  folosite în acțiunile  pe 
care cu bună inspirație le orga-
nizează 15 perechi de costume 
naționale foarte frumoase. Spre 
lauda sa, părintele se îngrijește 
și acasă de întreținerea 
ireproșabilă a gopodăriei sale, 
oferind astfel un exemplu per-
sonal de gospodar desăvârșit. 
De fapt, omul înfăptuiește exact 
ce buna conduită a unei fețe 
bisericești o cere. 
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Biserica parohiei Munteni Buzău 3, cu hramul 
NAȘTEREA MAICII DOMNULUI,    biserica 

numită „Din Satul Nou”,  a fost gândită de mai 
multe ori a se face, dar abia în  anul 1998, la  28 
august, i s-a pus piatra de temelie. Altfel,  mai 
fusese un plan înca înainte de 1945, când era 
proiectată o bisericuță de lemn. Evenimentele de 
după război nu au mai permis asemenea inițiative 
și din încercările acelor ani au rămas doar două 
mărturii:  o clopotniță  din lemn și un clopot 
datând din anul 1956.

Prin 1996, .actualul părinte Ardeleanu și 
părintele Petre Ion au gândit să facă la Satul 
Nou o capelă mortuară, pentru a nu se mai purta 
morții la biserica din centru, dar iată că până la 

urmă ideea a prins  o consistență 
mai mare și s-a zidit această 
biserică, a cărei piatră de temelie 
a fost pusă de însuși episcopul 
Sloboziei și Călărașilor de la 
acea vreme, PS Nifon Mihăiță. 

Cum am spus și în altă parte, 
pictura s-a început a se face de 
marele artist, zugrav de biserici, 
prahoveanul Vasile Nicolae 
care, înaintat în vârstă fi ind și 
cam bolnav, a decedat aici fără 
a fi  terminat lucrarea, aceasta 
fi ind preluată apoi de pictorul  
Manole Marian din București.

Din anul 2000, venind ca 
preot la parohia Satul Nou Vasile 
Laurențiu Hornea, fi u al satului, 
s-a preocupat ca lucrarea să fi e 
terminată și, la 8 septembrie 
2004, biserica a fost sfi nțită 
chiar de episcopul Sloboziei 
și Călărașilor, doctor în științe 
teologice, Damaschin Coravu. 
Preotul Laurențiu Hornea, este 
în continuare parohul acestei 
biserici. 

BISERICA 
NAȘTEREA 

MAICII 
DOMNULUI
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Gherasim Cristea Petre Ion
S-a născut la 14 noiembrie 1914 în Munteni 

Buzău, ca fi u al lui Dumitru și al Mariei Cristea. 
Și-a dedicat toată viața ortodoxiei, parcurgând 
toate treptele monahale, până la aceea de ar-
hiepiscop, fi ind timp de 30 de ani arhiepiscop al 
Râmnicului.

Deși a plecat din locurile natale de la o vâr-
stă fragedă, Înaltpreasfi nțitul Gherasim nu a 
uitat vatra nașterii și a copilăriei sale, revenind 
foarte adesea în Munteni Buzău și sprijinind 
comunitatea noastră în cele mai diferite feluri. 
Faptele sale cele mai demne de laudă sunt cele 
legate de aportul său substanțial la construirea 
celor două biserici  noi din comuna noastră. La 
edifi carea bisericii Sfântul Ilie a contribuit chiar 
cu importante sume de bani și materiale de 
construcție, fi ind apoi prezent și la târnosirea 
acestui lăcaș de cult, la data de 30 septembrie 
2001. 

Înaltpreasfi nțitul Gherasim a fost și un mare 
om de cultură. A scris și a tipărit numeroase 
cărți despre istoricul  unor mari lăcașuri sfi nte, 
despre viața și pildele de viață ale unor sfi nți, 
precum și cărți de educație religioasă și morală.

A încetat din viață în anul 2014, cu câteva 
luni înainte de a împlini venerabila vârstă de 
100 de ani. 

Personalitate proeminentă a ortodoxiei din 
România și demn fi u al comunei Munteni Bu-
zău, care prin faptele sale a onorat demnitatea 
acestei localități și a cinstit bunul renume al ve-
trei unde a văzut lumina zile, Înaltpreasfi nțitul 
Gherasim a primit titlul de „CETĂȚEAN DE 
ONOARE AL COMUNEI  MUNTENI  BUZĂU”.

Acest preot de dreaptă credință, care își avea 
originile în patria chihlimbarului de la Colți, a ră-
mas în conștiința oamenilor din Munteni Buzău 
cu numele de „popa Ionică”. A venit în Munteni 
Buzău în anul 1976 și până la săvârșirea sa din 
viață, în anul 2011, a dat dovadă de o mare dra-
goste de oameni, de profund respect față de ha-
ina sa preoțească și de multă dăruire pentru fap-
tele bune.

Preotul Petre Ion a fost un om modest,  blând 
și iertător, oferind prin exemplul său un model de 
comportament de mare omenie. A fost omul care 
nu se supăra niciodată pe nimeni și care s-a dis-
tins printr-un mare respect pentru enoriașii săi, 
pentru oameni. 

A fost și un om al faptelor. El a avut o contribuție 
esențială la construirea celor două biserici  din 
zonele numite de noi „Peste Vale” și „Satul Nou”. 
Era un om stăruitor și statornic în idee, omul care 
odată ce afl a miezul bun și consecința fericită ale  
unui gest, faptă sau vorbă își manifesta voința de 
a face sau de spune ceva folositor, spre binele 
tuturor. Fiindcă părintele Ionică  dovedea că nu 
trăiește pentru el, ci pentru semenii săi.

Meritele sale au fost remarcate și, timp de 6 
ani a fost numit ca protopop, perioadă în care a 
ridicat această funcție la rangul  de răspundere 
demnă de respect . Și în acest timp a avut pen-
tru oricine o vorbă bună, de ajutor sau de încu-
rajare, neuitând în acești ani de comuna lui și de 
obligațiile pe care le avea aici.

Pentru toate faptele sale, părintele Petre Ion a 
fost avizat prin hotărâre unanimă  a consilierilor lo-
cali  să-i fi e atribuit onorantul titlu de „CETĂȚEAN 
DE ONOARE AL COMUNEI  MUNTENI  BUZĂU”

CETĂȚENI 
DE ONOARE
AI COMUNEI

MUNTENI
BUZĂU
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PICTORUL ÎNGERILOR
Aș fi  vrut să-l cunosc pe Ion Ganea. Să trăiesc pe vremea 

lui, ori să fi  venit el în vremea mea  și să-i fi  fost pe-aproape 
când picta, când zugrăvea  cu migală și inspirație îngeri 
și sfi nți, cu care stătea parcă de vorbă în timp ce-i adu-
cea spre vederea noastră. Ion Ganea, zugravul de biserici 
despre care consătenii lui din Munteni Buzău știu foarte, 
foarte puține lucruri, a pictat nu sfi nți, ci oameni înaripați 
și aureolați, a pictat oameni cu chip de sfi nți.  El a pictat nu 
ca să umple spațiile de pe pereții bisericilor cu sfi nții lui, ci 
ca să aducă din spații toată nemărginirea pentru a o pune pe 
fețele și în trupurile sfi nților săi. 

În toate icoanele lui Ion Ganea am găsit celula de viață 
evadată din canon și din misticism, am afl at trăire întru 
sfi nțenie și am descoperit smerenia care, în lucrările  sale,  
se refuză  schematismului  picturii religioase.   Aș vrea  
să merg în toate bisericile pictate de el – la Sărățeni, la 
Modelu, pe la Ploiești, Ciorani sau Copuzu, să-i văd toate  

lucrările și să-i caut  secretele de sub 
tușele de pensulă.   Să-l caut în pictu-
rile lui  pentru a  descifra secretele as-
cunse ale personajelor sale,  să afl u de 
ce îmi plac sfi nții, mucenicii, îngerii și 
apostolii lui.

Ion Ganea a fost un om simplu.  A 
învățat  pictura din instinct și a profesat-
o cu o hărnicie de la care nu a abdicat 
niciodată. Picta biserici agățat de schele 
precare, în frig și umezeală, cu lumină 
puțină și liniște multă. Când lucra aca-
să, în casa ori pe prispa ei de pe strada 
Duzilor, avea veșnic în ureche o cască 
de galenă și asculta programe  de radio 
numai pentru a se sustrage lumii încon-
jurătoare. A pictat foarte mult. Mult de 
tot! A pictat de când împlinise doar 14 
ani și toată viața lui a dăruit oamenilor  
lucrări, lucrări care vorbesc azi despre el 
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în multe case.  A zugrăvit  pereți 
de biserici și icoane separate, a 
poposit cu talentul lui în peisaje 
liniștite, în scene de viață calme, 
în universul fl orilor, în farme-

cul separat al anotimpurilor și 
a așezat în multe locuri oameni 
ce par copii de sfi nți. Fratele lui, 

Vasile Ganea, a trăit la Ploiești 
și a abordat de asemenea pictu-
ra, dar dintr-o perspectivă și ma-
nieră moderniste, cei doi frați 
nu s-au putut întâlni niciodată 
cu înțelegere pe terenul artei. 

Ion Ganea nu a fost doar un 
meseriaș, un zugrav de chipuri, 
un om care a trudit pentru pâi-
nea lui cea de toate zilele. El a 
fost și un artist, un dedicat. S-a 
născut pe la început  de secol 
20, la anul 1907, și a trăit 79 
de ani. Cu soția lui, Didina, a  
conviețuit într-o armonie calmă 
și caldă;  el nu a băut și nu a fu-
mat  niciodată, a  avut vocația 
rară și de admirat a familismu-
lui, pe care și l-a  asumat din 
convingere. A avut doi băieți, 
Adrian și Nicolae. De unul din-
tre ei nu a avut noroc: Adrian 
s-a stins din viață la puțin timp 
după mama sa și cu puțin îna-
inte de a se săvârși din viață și 
Pictorul Îngerilor.

Cel de-al doilea fi u al său, 
Nicolae, are acum 72 de ani și 
locuiește în confortul binemeritat 

al unei pensii liniștite, într-o casă 
frumoasă și retrasă din Sărățeni. 
O casă cu o splendidă troiță la 
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Am decupat din lucrarea „40 de mucenici” partea superioară 
pentru a vă oferi spre observare detaliile asupra chipurilor celor 
40 de sfinți. După cum știm, în toate reprezentările acestui 
episod al creștinătății, chipurile mucenicilor sunt absolut 
asemănătoare, lipsite de expresie și de atitudine. Observați 
însă la pictorul Ganea că el  a zugrăvit aici 40 de oameni diferiți, 
care se află într-o dinamică expresivă. Și în partea inferioară 
a lucrării, în care mucenicii sunt înfățișați cu picioarele în apa 
lacului Sevastia,  autorul nu neglijează amănuntul pictural  care 
creează veridicitatea expunerii subiectului.

stradă, o troiță ca miniatura unei 
solemne  biserici de închinăciu-
ne. Domnul Nicolae și soția sa, 
onorabila doamnă Constanța, 
cadru didactic care a profesat o 
viață întreagă la București, dar 
și la  școala din Munteni Buzău, 
prin anii 1964 – 1966, formează 
un cuplu puternic sudat de dra-
goste și de respect conjugal.

Familia Ganea va merge mai 
departe prin fi ul cu părinții la 

Sărățeni, Mihail Ganea, infor-

matician de succes, unicul nepot 

al pictorului. Asupra  lui, artis-

tul- bunic  își revărsase  o dra-

goste părintească fără margini 

și poate de aceea  i-a veșnicit 

fi gura angelică de copil în 

înfățișările unor îngeri din alaiul 

ceresc al lui Dumnezeu. 

Împreună cu soția. 
Fotografie preluată 
de pe monumentul funerar

Nicolae, fiul lui Ion Ganea, împreună 
cu soția, doamna Constanța care a 
fost profesoară și la Munteni Buzău 
Ei sunt pensionari și s-au retras din 
București pentru a locui la Sărățeni 
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DISPENSARUL

Vestea bună pe care doamna 
doctor Victoria Popa ne-a dat-o 
este aceea că populația din Mun-
teni Buzău are un grad ridicat de 
sănătate. Dânsa pune acest fapt 
în relație cu bunele obiceiuri ali-
mentare ale oamenilor și cu res-
pectarea normelor de igienă, fap-
te care indică și un ridicat grad 
de civilizație. Spune că sunt doar 
unele probleme cu reumatismul 
la persoanele mai în vârstă, care 
pe vremea CAP-ului au lucrat 
la orezărie. Altfel, probleme nu 
sunt; există aici și ceva apara-
tură, mijloace de diagnostic (in-
clusiv un electrocardiograf) sau 
de tratament. Dispensarul, care 
împlinește în acest an 41 de ani 
de când a fost dat în folosință, 
este în stare bună, acum se mai 
lucrează  doar la unele remedieri. 
Doamna doctor afi rmă că acolo 
unde locuiește, în spațiul special 
amenajat ca locuință a medicului 
la etaj, se simte foarte bine și că, 
dacă lucrează la acest dispensar 
de 25 de ani, înseamnă că nu are 
motive să reproșeze ceva

Are 3.400 de persoane înre-
gistrate în lista dânsei, dar dintre 
acestea foarte mulți înscriși nu 

CASA DE SĂNĂTATE

au avut niciodată nevoie să vină 
la dispensar. Există un program 
special și pentru asistența medi-
cală în școală. Sunt doi medici 
aici, colega dânsei este Bălângă 
Aura,  și sunt ajutate de trei asis-
tente bine califi cate. Un avantaj 
este și că există chiar în această 
incintă și o farmacie, astfel că 
dispensarul chiar poate fi  numit o 
casă a sănătății.  Doamna Popa 
spune că ajutorul din partea pri-
măriei este total și că, în general, 
în Munteni Buzău se poate trăi și 

se poate munci foarte bine. 

La farmacia din incinta dis-
pensarului, doamna Anișoara To-
cileanu zice că lucrează ca farma-
cistă aici din anul 1986, adică de 
30 de ani, dar „n-a apucat să se 

plictisească”. Contactul perma-
nent cu mereu alți oameni te ține 
„de veghe” și dacă în unele pe-
rioade vânzarea de medicamente 
nu prea merge, e bine: înseam,nă 
că oamenii sunt sănătoși și trebu-
ie să ne bucurăm.
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E cineva din Munteni Buzău 
care nu-l cunoaște? Nu cred! 
E cineva care nu a avut nevoie 
de el măcar o dată? Nu cred.! 
Domnul POPA, adică Gheor-
ghe Popa este secretarul pri-
măriei de la 1 august 1988. La 
început fusese califi cat pentru 
altceva, dar  s-a pus cu burta pe 
carte și, așa isteț cum este, a fă-
cut Facultatea de Drept și acum 
este juristul primăriei. Dar par-
că numai jurist? Știe să le facă 
pe toate și știe tot ce mișcă în 
Munteni Buzău. Pare a fi  omul 
fără de care viața nu are niciun 
rost fi indcă fără informația de la 
el și fără bunăvoința lui - și chiar 
fără zâmbetul lui șmecheros – e 
mai greu de trăit. Hai să trăiești 
și matale, nea Popa!

Casa fostului mare bogătaș 
Gheorghe Sârbu este astăzi o 
ruină. A fost pe timpuri centrul 
lui de afaceri, mare prăvălie, 
apoi a fost naționalizată și s-a 
instalat aici cooperația de con-
sum cu birouri, magazine, secții 
de prestări servicii, apoi după 
revoluție a fost iarăși de toate, 
dar mai cu… democrație. Dacă 
este adevărat cum se spune, că 
„și-a trăit traiul”, o așteaptă vi-
zita unui buldozer. 

Accept să mor tânăr,
dar cât mai târziu posibil
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Dacă, eventual, această 
femeie ți-a dat azi cheia  de la 
inima ei, nu te bucura. Mâine 
ea poate schimba lacătul.

Bărbatul ar minți mai puțin 
dacă femeile ar întreba mai 
puțin

Nu iubești o femeie fiindcă 
este frumoasă, ea este fru-
moasă fiindcă o iubești tu

Femeile vor să uiți câți ani 
au, dar să nu uiți când este 
ziua lor de naștere

CEL MAI FRUMOS LUCRU LA UN BĂRBAT ESTE FEMEIA DE LÂNGĂ EL
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► Am găsit într-un 
document de la Arhive-
le Naționale informația 
conform căreia, la 7 iunie 
1923, „un lot de țărani din 
comuna Munteni Buzău a 
plecat în excursie în Ceho-
slovacia”. Organizatorul 
excursiei era Ministerul 
Muncii, Asistenței și Asigu-

rărilor Sociale. Din păcate, 
în știrea respectivă nu am 
găsit și alte precizări.

 
► Prin aplicarea legii de 

împroprietărire din 23 mar-
tie 1945, la Munteni Buzău 
au fost împroprietărite 181 
de familii, fiecare cu câte 
1-2 hectare. Un număr de 

113 familii au primit pământ 
pe raza comunei Colilia.

► În anul 1955, în Mun-
teni Buzău erau constituite 
925 de gospodării, pentru 
care existau 862 de case. 
Numărul total al populației 
era de 3.641 locuitori. În 
Satul Nou erau 498 de locui-
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tori, în 110 case de locuit.

► În luna mai 1947, lo-
calnicul Gheorghe Gh. Popa 
a reclamat la județ faptul că 
primăria menținea în mod 
abuziv  sediul dispensaru-
lui în locuința sa. El cerea 
să fie ajutat să-și redobân-
dească locuința integrală, 
adică să fie mutat dispensa-
rul din casa sa. Conducerea 
județului a somat primăria 
să-și construiască un sediu 
special pentru dispensar (și 
pentru postul de jandarmi, 
se preciza acolo), „pentru a 
nu mai plăti chirii la diverși 
locuitori” – fiind argumentul 
acestei cerințe.

► În jurul anului 1950, 
exista în sat un proprietar 
de tractor, Stan Guzulescu, 
dar acesta nu putea să exe-
cute cu tractorul lui decât 

lucrările la care era planifi-
cat de primărie. Exista și o 
batoză pentru treierat, care 
aparținea lui Ștefan I.C. 
Dudu.

► Dintr-un document în 
care sunt notați toți locuito-
rii  care, în primăvara anului 
1949, nu mai puteau returna 
creditele ce primiseră pen-
tru procurarea semințelor, 
desprindem informația că în 
acel moment la Munteni Bu-
zău erau 408 familii sărace.

► Începutul anului 1967 
a avut doi primari. Unul care 
pleca – Gheorghe Herea (cu 
secretar Traian Jugănaru) și 
unul care venea – Constan-
tin Gh. Ghiță (cu secretar 
Stan Ștefan). 

► În septembrie 1968, di-
rector al căminului cultural 

se afla Pompiliu Boeresecu. 
Exista în comună cinemato-
graf și se transmiteau, prin 
intermediul unor  difuzoare 
simple,  chiar și emisiuni 
locale, stația de radioficare 
aflându-se însă la Sfântu 
Gheorghe. Atunci a apărut 
și propunerea de a se edi-
fica în centrul comunei „un 
monument mai masiv, care 
să exprime cu adevărat cin-
stirea eroilor noștri”

► La o „numărare a 
populației”, în anul 1920, co-
muna Munteni Buzău avea 
1.380 de suflete, cu 725 capi 
de familie. Comuna deținea 
și o plantație de salcâmi, în 
suprafață de 8 hectare.

► Într-un articol din zia-
rul „Tribuna Ialomiței” (21 
aprilie 1974) sunt lăudați 
tractoriștii Stelian  Buduianu, 
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Ion Paraschiv, Dumitru 
Ștefan, Gheorghe Rădan, 
Dumitru Moise și Dumitru 
Bârlodeanu.

► Este interesant faptul 
că printre cadrele didactice 
din comună a existat și o 
profesoară care absolvise 
Facultatea… de ziaristică. 
Nu am aflat dacă a și profe-
sat pe undeva jurnalismul. 
Numele ei  -  Ilinca Anghel.

► Am întâlnit nume-
le Florian Popescu peste 
tot. Cum s-ar spune, acest 
nume  a ajuns să-mi fie un 
fel de obsesie. L-am gă-
sit ca profesor, director de 
cămin cultural, bibliotecar, 
membru al unui consiliu bi-
sericesc, șef al unor colecti-
ve  cu atribuții și însărcinări 
diverse… și iată că îl găsesc 
acum și ca președinte al 
Cooperativei „Cumpătarea”, 
ales la 11 martie 1946. Și pe 
unde o mai fi umblat, Dum-
nezeu știe!. Dar veți avea o 
surpriză foarte mare când 
veți afla că acest Florian 
Popescu a fost și… criminal. 
Da, adică a omorât un om 
și, sigur, a făcut și pușcărie. 
Veți găsi în această carte in-
credibilele detalii!

► Primarii pe care i-a 
avut comuna nu prea s-au 
omorât cu cartea. Mulți 
aveau doar patru clase (unul 
a avut chiar „studii” absolut 
incerte). Prin anul 1956, a 

existat primarul Stan Dumi-
tru, care era foarte sărac, de 
meserie plugar și absolvent  
a 4 clase primare.

► Am consemnat la pa-
gina 24 câteva informații 
despre cooperativa „Cum-
pătarea”, dar revenim aici 
pentru unele completări. 
Deci, cooperativa fusese 
înființată în anul 1942, iar la 
anul 1947 a fost primită ca 
membru deplin    în  Institu-
tul Național al Cooperației, 
în Federala „Borcea” și în Fe-
derala „Ialomița”. Cum am 

precizat mai sus, președinte 
devenise învățătorul Florian 
Popescu, iar printre consili-
eri se aflau preotul T. Min-
culescu și plugarii Ștefan 
Savu și Gh. Dudu. În anul 
1947, cooperativa avea 730 
de membri, din care plugari 
erau 688, funcționari 33, 
meseriași 9. Capitalul văr-
sat era de 118.539 lei, iar 
activul din cont ajunsese la 
5,3 milioane lei. Trebuie să 
observăm că, prin… cumpă-
tare,  „Cumpătarea” mergea 
foarte bine!

O nostimadă ar fi și 
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aceea că, în toate adună-
rile generale ale coopera-
tivei, aprobarea/votarea 
unor propuneri de numiri în 
funcții se făcea numai ..prin 
aclamațiile puternice ale 
celor prezenți.

► În anul 1957, directo-
rii căminului cultural erau 
desemnați dintre cadrele 
didactice, primind astfel o 
„sarcină de partid”, adică 
fără a  fi retribuiți pentru ce 
li se cerea să facă la acest 
cămin cultural. Așa a fost 
numit atunci învățătorul    
Gh. Semeniuc, om cu pre-
ocupări mult prea serioase 
pentru a se putea implica în 
micile întâmplări cu tinerei 
de la căminul cultural, ast-
fel că el era adesea criticat  

pentru că „nu făcea nimic și 
nu desfășura muncă politică 
în spiritul educării maselor”.  

► În două numere din 
ziarul „Tribuna Ialomiței” 
(aprilie 1968) găsim 
informații  despre Munteni 
Buzău. Aflăm mai întâi că 
educatoarea Florica Moșoiu 
avea rezultate profesionale 
foarte bune și că funcționau 
atunci în comună două 
grădinițe, cu un efectiv to-
tal de 230 de copii. Și mai 
aflăm că, în urma efectuării 
delimitării vetrelor de comu-
nă, Munteni Buzău avea o 
suprafață de 5.417 ha și o 
populație de 5.145 locuitori.

► La 16 septembrie 1976, 
județul Ialomița a fost deco-

rat cu titlul de Erou al Mun-
cii Socialiste și cu Medalia 
de Aur „Secera și Ciocanul” 
pentru rezultate deosebite 
obținute în producția agrico-
lă. Era  vorba de obținerea 
unei producții medii pe județ 
de 5.082 kg de porumb boa-
be la hectar, pe anul 1975. 
Interesant era faptul că, la 
vremea aceea, CAP Munteni 
Buzău obținuse o producție 
superioară acesteia, adică 
mai mare cu peste 300 de 
kilograme.

Dar să vedem care erau 
de fapt distincțiile obținute 
de Munteni Buzău:

1971 – Ordinul Muncii, cl. I
1972 – Ordinul Muncii, cl. I
1973 – Ordinul Muncii, cl. I
1974 – Titlul de Erou al 

Muncii Socialiste
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1975 – Titlul de Erou al 
Muncii Socialiste

1976 – Ordinul Meritul 
Agricol, cl. I

1978 – Ordinul Meritul 
Agricol, cl. I

1979 -  Ordinul Meritul 
Agricol, cl. I

1979 – Președintele CAP, 
Gheorghe Ghiță,. a primit 

Titlul de Erou al Muncii So-
cialiste

26 de diplome primite de-a 
lungul anilor pentru rezultate-
le din agricultură. 

► Două știri din două vor-
be: unul dintre primii medici 

de la Munteni Buzău a fost, 
în anul 1960,  Maria Teodo-
rescu; construcția școlii din 
Satul Nou a fost demarată 
la începutul anului 1958. 

► În adunrea populară 
din 17 octombrie 1967 s-a 
propus extinderea localului 
de școală de „peste vale” cu 
încă 3 săli de clasă.  

► Din anul 1933. Primar 
al comunei era Damian Bo-
erescu, iar secretar – Ilie I. 
Dudu. Consilieri comunali 
erau Ion T. Drăgan, Con-
stantin G. Gr. Anton, Andrei 

I. Nica, Vasile R. Dumitru, 
Dumitru Z. Bratosin, Toa-
der N. Damian, Ion C. Ivan, 
Spirea G. Ghiță, Ion I. Dudu, 
Drăgan Tănase. În ședința 
din 25 martie, consiliul 
comunal a discutat  des-
pre mărirea vetrei de sat 
cu 64,50 ha, ca urmare a 
dobândirii unei suprafețe 
de teren în urma reformei 
agrare din 1921. 

► Mai știe cineva din 
Munteni Buzău ceva despre 
un fotograf care era poreclit 
Flam-Flam?

► INTERESANT. Despre 
renumitul Grigore Stere (vezi 
și pagina 24 din almanah), 
cel care făcea măști, cel care 
înscena tot felul de farse, cel 
care era sufletul petrecerilor, 
omul acela vesel  și inventiv 
la tot felul de glume, despre 
omul acela se știu multe prin 
comună. Se știe că el pri-
mise și o poreclă glumeață, 
fiindcă îi umbla mintea la 
tot felul de nebunii, i se mai 
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zicea și STERE NEBUNU. 
Nea Stere, deși părea pur și 
simplu că este nemuritor,. 
a decedat pe când avea 79 
de ani, în anul 2004. Despre 
el se știu multe, mai  puțin 
este însă cunoscut faptul că 
nora lui, pe nume Dida, este 
din Brăila și este chiar ne-
poată bună a marelui scriitor 
Fănuș Neagu. 

 
► Anul 1980. Locuitorii 

din Munteni Buzău dove-
deau și în acest an că sunt 
pricepuți și harnici cultiva-
tori de legume, deci buni 
gospodari. Mai mult sau 
mai puțin, fiecare sătean își 
avea bucățica sa de grădi-
nă. Între aceștia se distin-
geau atunci cei cu solarii 
mai dichisite (acum sunt și 
mai mulți!) precum erau Du-
mitru Negoiță, Teodor Afte-
nie, Agapie Moise, Tănase 
Traian etc. De fapt, exem-
plul bun pleca de la primă-
rie, care avea în  curte culturi 
de legume. Mai mult, gospo-
darii primăriei înființaseră și 

pepinieră cu butași de plopi 
ornamentali și de tei, iar vi-
zavi, în curtea căminului cul-
tural, se găsea o pepinieră 
de arbuști tuia.

► Am studiat  mai multe 
colecții de ziare și în toate 
materialele despre grădinița 
de copii din Munteni Buzău 
am găsit numai laude, în cen-
trul acestor laude aflându-se 
educatoarea-directoare Ele-
na Bejgu. Dar cum asta era 

deja ceva obișnuit, m-am bu-
curat să întâlnesc într-un arti-
col laude și la adresa calității 
mâncărurilor de la grădiniță. 
„Ca la mama acasă”- se spu-
nea că era mâncarea. Ca la 
mama, mama aceasta fiind 
vestita maestră a bucătăriei 
– Virginia Cristea. Dânsa a ră-
mas vestită și printr-o întâm-
plare petrecută la o ședință 
în care a susținut că ar fi bine 
să se organizeze un concurs 
pe județ pentru cea mai bună 
bucătăreasă de grădiniță. Se 
zice că  doamna Atena Vișoiu, 
care era inspector general la 
învățământ, ar fi întrebat-o în 
ședință: „Și de ce vreți dum-
neavoastră, tovarășa Cristea, 
să facem acest concurs?”. 
”Ca să ies eu prima!”- a răs-
puns repede și sigură pe ea 
„mama Virginia”.

► În anul 1927, primăria 
din Munteni Buzău a luat 
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cu împrumut de la Casa 
Școalelor suma de 80.000 
lei pentru ”terminarea 
construcție școală”, care 
urma să fie achitat până la 
31 martie 1937. Se returnau 
anual câte 8.000 lei, deci 
rambursarea creditului se 
făcea fără dobândă. Pla-
ta anuală a ratei se numea 
anuitate.

 
► În paginile de mon-

taj fotografic care surprind 
aspecte de la sărbătorirea 
a 130 de ani de existență 
a comunei, veți putea întâl-

ni și două chipuri ale unor 
personalități de la noi. Este 
vorba despre doi medici: 
Bratosin Constantin (n. 
1954), doctor în științe me-
dicale, medic primar la Spi-
talul  Witting din București 
și Manea Dumitru (n. 1928), 
colonel, medic militar. 

Este interesant faptul că 
bunica  domnului Constan-
tin Bratosin, Maria, născută 
în 1889, a fost prima feme-
ie din Munteni Buzău care a 
știut să scrie și să citească. 

► Distinșii profesorii Ma-

ria și Nicolae Tomescu, ei 
înșiși importante persona-
lităţi ale comunei Munteni 
Buzău (și nu  numai !), ne-au 
vorbit despre mai mulți fii ai 
satului care au făcut cariere 
interesante și au dus faima 
acestei localități - și în pri-
mul rând a școlii  de aici – 
în cele mai diverse locuri și 
medii profesionale din țară. 
Așa rapid, la o primă evalua-
re, dumnealor au afirmat că 
dintre copiii munteni s-au 
ridicat 3 medici, 11 ingineri, 
4 preoți, un jurist, un avia-
tor, 7 profesori, mai mulți 
învățători, un comandant 
de navă, mai mulți ofițeri 
etc. Și tot la o primă sesiu-
ne de gândire și de aducere 
aminte, mi-au dictat să scriu 
și câteva nume: Mihalcea 
Ștefan, Hangu Ion, Hornea 
Laurențiu, Popa Mirela, Da-
mian Rică, Nicolae Lache, 
Nicolae Dorobanțu, Nicolae 
Nicolae, George Mihalcea, 
Ilie Ștefan, Andrei Ion, Mir-
cea Tomescu, Ion Baciu, 
Claudia Dulgheru, Popa 
Gheorghe, Petre Nicolae, Ni-
colae Oana. 
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Desigur, la aceștia noi 
adăugăm și numele care și-
au găsit un spațiu mai larg 
de prezentare în această 
carte.

► Bunul mers al școlii 
din Munteni Buzău, conjunc-
tura favorabilă și proiecțiile 
care se făceau pentru viito-
rul localității, au determinat  
luarea unei hotărâri locale 
de a se înființa aici un curs 
seral pentru cei care doreau 
să absolve ciclul elementar. 
Propunerea s-a făcut pentru 
anul școlar 1961-1962, dar 
de la conducerea raională a 
învățământului s-a precizat 
că hotărârea era luată prea 
târziu și că ea se putea relua 
în luna februarie 1962, pen-
tru anul școlar care urma 
după această dată. Ideea a 
fost apoi abandonată.

► În octombrie 1961, Sfa-
tul popular raional Slobozia 
notifica faptul că era inter-
zis de a se mai organiza în 

viitor nunți, baluri și alte pe-
treceri în căminul cultural. 
Din păcate, pentru ședințe 
nu exista interdicție…

► La 4 februarie 1961, 
Sfatul popular raional tri-
mitea la Munteni Buzău o 
adresă oficială în care se 
preciza că grădinița din  lo-
calitate trebuia să se des-
chidă obligatoriu la 1 mar-
tie. De asemenea, se făcea 
precizarea că, pe lângă 
cele două educatoare, care 
erau   Maria Gâdăr și Puica 
Munteanu, „să  se recruteze 
două ajutoare de educatoa-
re care obligatoriu trebuie 
să fie numai fiice de țărani 
colectiviști”. Mai de haz era 
însă o altă adresă, care ve-
nea aici după o lună, și în 
care se cerea să se raporte-
ze modul cum a fost tradu-
să în viață rezoluția unei re-
cente consfătuiri, privitoare 
la tema „Educația prin mun-
că în grădinițele de copii”.

► A rămas celebră o re-
plică de prin anul 1970 a 
primarului Ghiță Constantin 
(despre care se spune că 
a fost un primar bun). El a 
spus într-o ședință: „Să fiți 
atenți că atunci când o lua 
incendiul foc, gata catas-
trofa!”:

► Le Revoluția din de-
cembrie 1989, care la Mun-
teni Buzău nu s-a manifes-
tat în niciun  fel, primar al 
localității era Nelu Cucu, 
om pus aici de Comitetul 
județean PCR. Revoluția l-a 
pus în scaun pe Stan Ștefan, 
tatăl actualului primar Stan 
Florin. El a rămas primar 
în situația de provizorat pe 
care o știm, până la alege-
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rile din anul 1992, când a 
câștigat un mandat de 4 ani. 
În anul 1996, primar a deve-
nit Badea Gheorghe, care 
fusese viceprimar. După 4 
ani, în biroul primarului s-a 
instalat pentru 12 ani Soare 
Gheorghe, căruia din anul 
2012 i-a luat locul Stan Flo-
rin, primar în exercițiu și în 
prezent, prin câștigarea  cu 
un scor foarte bun a alegeri-
lor din 5 iunie 2016.

► Anul 1969. Cele mai 
importante sedii în acest 
an erau: consiliul popular, 
școala generală nr. 1, școala 

generală nr.  1 (bis), școala 
generală de la căminul cul-
tural vechi, școala generală 
nr. 2, școala nr. 3, căminul 
cultural, moara, grădinița 
Sat Nou, dispensarul uman, 
unitățile comerciale (3 ma-
gazine și un bufet), brutăria.

Erau două telefoane la 
primărie, singurele din toată 
localitatea.

► În anul 1929 existau în 
Munteni Buzău foarte multe 
persoane văduve. Am nu-
mărat într-un registru de re-
censământ local și am găsit 
113 femei și 2o de bărbați în 
asemenea situație. Am gă-
sit o singură explicație a fe-
nomenului și anume faptul 
că mulți bărbați pieriseră pe 
frontul războiului. Existau și 
cateva familii cu mai mulți 
copii. Cei mai mulți avea fa-
milia Gheorghe N. Dumitru, 
adică 8. Cu 7 copii erau 3 fa-
milii. O văduvă în varstă de 
40 de ani creștea singură 5 
copii.

► În anul 1922, persona-
lul primăriei era destul de 

puțin numeros și era com-
pus din: primar (era D. Boe-
rescu), secretar, notar, per-
ceptor, telefonist, vătășel 
(acesta era un slujbaș bun 
la toate) și un  servitor.

► Ioana Hangu și Ioana 
I. Șt. Moise, mame a 8 copii 
fiecare, au fost invitate la 
Călărași de către Legiunea 
de  Străjeri, la data de 21 
mai 1931, pentru a fi sărbă-
torite ca „mame patrioate cu 
mulți copii”.

► Înaintea venirii și sta-
bilirii la Munteni Buzău a re-
numitului inginer  agronom 
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Mihai Popescu, venise aici 
inginerul agronom Paul 
 Chivu (în 1970), un om de is-
pravă, care timp de 16 ani a 
dat Bucureștiul, de unde era 
el, pe comuna aceasta unde 
s-a simțit foarte bine. Soția 
lui, Viorica, era profesoară 
și a predat la școala noastră 
biologia.

► Ziarul „Tribuna hăr-
niciei”, care a apărut la 
Munteni Buzău în februarie 
1985, anunța că în locali-
tate se vor mai înființa, pe 
lângă secțiile de prestări 
servicii existente, o tăbă-
cărie, o frizerie și un circu-
lar de lemne. Tot acolo se  
scria: „Anul acesta vor intra 
în construcție în comuna 
noastră o sală de  festivități,  
o centrală telefonică și un 
bloc de locuințe cu două 
apartamente”. Întrebare: 
s-au făcut toate acestea?. 
Răspuns: ziarul respectiv 

apărea în campania electo-
rală pentru alegerile din 17 
martie 1985.

 
► Unul dintre președinții 

CAP-ului, de dinaintea lui 
Gheorghe Ghiță, a fost 
Dorobanțu Ion, zis Bolozan. 
El a fost cel care a lichidat 
întovărășirile agricole și a fi-
nalizat cooperativizarea din 
Munteni Buzău. Din păcate, 
s-a încurcat (mai mult din 
prostie) cu niște cantități 
mai mari de paie de orez și a 
fost condamnat la închisoa-
re. Avea 11 copii. I-a urmat 
la conducere Ion Cristea, 
care fusese vicepreședinte, 
dar și acesta, pe fondul 
unei proaste conduceri a 
unității, a intrat în niște în-
curcături. S-a pus capăt 
neregulilor prin instalarea 
ca președinte, în februarie 
1962, a lui Gheorghe Ghiță. 

► În Munteni Buzău au 

fost și mai sunt încă multe 
familii cu numele Ghiță. In-
teresant este că între foarte 
puține dintre acestea există 
un oarecare grad de rude-
nie.

► După revoluție, fiind 
proaspăt pensionar, fostul 
președinte Gheorghe Ghiță 
a înființat o societate agri-
colă, care a funcționat cu 
bune rezultate vreo 6 ani. 
Apoi s-a săturat și el de atâ-
tea răspunderi agricole și a 
desființat-o, cumpărându-
și o moară, pentru a deveni 
morar cum era înainte de a 
se afirma în funcțiile pe care 
le-a avut. A împlinit la înce-
putul lui 2016 vârsta de 90 
de ani și e… tot verde și… tot 
morar.  

► Hotărârea de construi-
re a unui nou cămin cultura-
le s-a votat în anul 1959.

► Acțiunea de strângere 
de la locuitorii satului a unor 
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fonduri bănești pentru tre-
burile comunității s-a numit 
la început  autoimpunere și 
s-a înființat în anul 1952. (De 
fapt, ea a existat totdeauna 
în alte forme de organizare 
și de denumire). Din anul 
1958 s-a numit contribuție 
bănească. Acumulările din 
acțiunea de colectare a 
acestor bani au fost folosi-
te mereu la Munteni Buzău 
cu multă chibzuință. De 
exemplu, în perioada 1958 
– 1961, din acești bani s-au 
realizat o școală cu 4 clase, 
o școală cu două clase, re-
pararea școlii din centru și 
încă altele.

► Comisia pentru re-
alizarea sistematizării 
localității, alcătuită din 21 

de membri, a fost constitu-
ită în luna iulie 1970, dar nu 
prea și-a făcut treaba.

► În ianuarie 1970, co-
muna Munteni Buzău a fost 
declarată electrificată în 
procent de 90 la sută. și ra-
dioficată în procent de sută 
la sută. Se afirma că existau 
1.523 de difuzoare, în tot 
atâtea familii, la care aple-
cau urechea 5.564 de ascul-
tători. Abia prin aprilie 1972, 
edilii locali și-au dat seama 
că în sat mai sunt totuși 4 
familii care nu aveau curent 
electric.

► La școala nr. 2, despre 
care am mai scris că în anul 
1957 a fost  construită din 
aprilie până în septembrie 
de o familie  (Aldea Zaharia) 
din Brașov, este amenajat și 
funcționează cu mult suc-
ces un club al pensionarilor. 
Responsabilul acestuia este 
domnul Tudor Dobre, fost  
în tinerețea dumnealui nu 
prea îndepărtată tehnician 

 veterinar de succes,  jucător 
performant de șah și de te-
nis de masă.

► Pe vremuri, nu toate 
centralele telefonice din co-
mune puteau face legătura 
abonaților locali cu postu-
rile telefonice interurbane. 
La Munteni Buzău era însă 
posibl și datorită interesului 
și profesionalismului doam-
nei Adriana Stan, care a fost 
dirigintă a oficiului poștal 
timp de 30 de ani. Nu vom 
uita să precizăm că doamna 
Adriana este mama domnu-
lui primar, Florin Stan.

► Una dintre puținele bi-
bliotecare cu studii de spe-
cialitate a fost doamna Flo-
rentina Dragomir (Culina), 
prin anii 1974-75, care a dat 
apoi în primire doamnei Ma-
ria Dobre.

► Între anii 1970 – 1973, 
la dispensarul medical a fost 
o debandadă de  nedescris. 
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Se certau cadrele Lucreția 
Iosifescu (medic), oficiantul 
sanitar Nicolae Anghel, An-
toneta Dumitrescu (medic), 
Florica Neacșu (asistentă 
medicală care a făcut și 
pușcărie), asistenta Elena 
Gheorghe. 

► OCTOMBRIE 1979 O 
statistică din vremea aceea 
e binevenită pentru dorința 
noastră de cunoaștere de 
azi. Prezentăm date. Co-
muna Munteni Buzău avea 
o suprafață agricolă tota-
lă de  5.152 ha, din care  
în inventarul CAP-ului se 
aflau 4.730 ha, din acestea 
4.267 fiind încadrate la ca-
tegoria arabil. În CAP erau  
înscrise 1.547 de familii, 
asta însemnând 5.386 de 
membri, iar dintre aceștia 
aveau  trecută în dreptul 
numelui mențiunea apt de 
muncă un număr de 2.340 
colectiviști.

Prea tare nu se muncea, 
doar 835 de membri aveau 
realizate 40 de zile muncă 
(norma minimă). Adică, știți 

cum era: oamenii se făceau 
că muncesc și CAP-ul se 
prefăcea că îi plătește. De 
aceea, într-o ședință în care 
li se explica oamenilor com-
plicatul sistem al acordului 
global, un  colectivist din 
spatele sălii s-a ridicat și a 
întrebat: „Măi, tovarăși, ce 
ne spuneți e cam complicat 
și nu prea înțelegem. De-aia 
zic, nouă să ne spuneți clar: 
ne mai dați ceva sau rămâ-
nem cu ce-am furat?”. 

 În averea CAP-ului se mai 
aflau: 1.049 bovine, 4.398 

de oi, 376 cai, 19.720 de pă-
sări. Erau irigate 100 ha de 
porumb, mai erau cultivate 
160 ha cu orez, 240 ha cu 
sfeclă de zahăr, 176 ha cu 
legume. Totalul suprafețelor 
irigate era de 676 ha.

► Și acum haideți „să ne 
dregem gustul” cu o știre mai 
lărguță, dar mai drăguță. E in-
teresantă, este și tragică (într-
un fel), dar cea mai iportantă 
calitate a sa este „scriitura” 
domnului jandarm.  Haideți 
s-o savurăm împreună…
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RAPORTUL JANDAR-
MERIEI: „La ora 3,30 noap-
tea 26-27 octombrie 1934, 
m-am deplasat la fața locu-
lui împreună cu doi jandarmi 
și în biroul de mișcare am 
găsit culcat cu fața în sus 
pe individul Dumitru I. Duru 
din comuna Munteni Bu-
zău, care nu se uita la mine 
fiindcă se afla împușcat în 
spate în coloana vertebrală 
de impiegatul Cecan Hrisonf 
de la această stație CFR. 
Tot acest impiegat a mai 
împușcat în acel timp  și pe 
individul Constantin Eftimes-
cu din comuna Căzănești. 
Am constatat imediat că 
individul Dumitru I. Duru se 
afla în nesimțire. Examinând 
mai expert acest individ am 
constatat că prezintă un ori-
ficiu de intrare între regiu-
nea cervicală și șira spinării 
produs de glontele de revol-
ver de mărime mică, orificiu 
de ieșire nu are, de unde se 
vede că glontele a rămas 
în om și nu s-a scurs sânge 
mai deloc. Fața era plină de 
sânge curs din nas. Am pus 
mâna și am frecționat pe 
acest individ în urma căreia 

și-a venit în fire, putând vorbi 
puțin. Cercetat pe acest indi-
vid ne declară verbal că ieri 
26 octombrie pe la nămiezi 
a spus soției sale că se duce 
la niște locuri de porumb pe 
câmp, lucru ce l-a și făcut. 
Pe la ora 5-6 s-a înapoiat  în 
stația CFR Căzănești unde 
se afla două trenuri  găzare 
și că un frânar i-a cerut ta-
bacherea să facă o țigare, 
apoi i-a zis să se suie la frâ-
nă unde s-a și suit și că tre-
nul luându-și viteză nu a mai 
putut să se dea jos decât la 
Andrășești unde s-a dat jos 
și a așteptat lângă maga-
ziile de ceriale unde a venit 
un individ cu felinar în mână 
rănindu-l și trăgând focuri de 
revolver l-a împușcat.

 Ambii au fost trimiși de 
noi la spitalul Slobozia întru-
cât starea sănătății lor era 
gravă. Din cercetări rezultă 
că individul Dumitru I. Duru 
și cumnatul său Constantin 
Eftimescu obișnuia să fure 
petrol, benzină și ulei de la 
trenurile petroliere.

Facem precizarea că im-
piegatul Cecan Hrisonf este 
din Bălți Basarabia și că știe 
la perfecție  următoarele 
limbi: românește, rusește, 
franceză, germană, arme-
nească, ucraineană”.

(NOTĂ PENTRU CITITORI: 
Am publicat deci acest ra-
port, cum am precizat, nu-
mai pentru farmecul naiv al 
scrierii. Sperăm  că v-a plă-
cut și dumneavoastră). 
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Iată câteva date statistice din Munteni Buzău în 
primăvara anului 2016:

Numărul de locuitori, populație stabilă – 3.491.
Numărul de gospodării – 1.581.
Numărul de autoturisme proprietate particulară = 
307.
Numărul de autoutilitare până în 12 tone – 2o.
Numărul de autoutilitare de peste 12 tone – 6
Numărul de tractoare ale persoanelor fi zice – 48
Numărul de tractoare ale persoanelor juridice – 24
Numărul combinelor – 12.
Numărul vacilor de lapte și al junincilor – 239.
Tineret taurin – 16, numărul porcilor – 519.
Numărul oilor – 1.687 și al caprelor – 244
Numărul total al păsărilor – 15.464.
În localitate există 21 de societăți comerciale
cu profi l agricol.P
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Domnul FLORIN STAN
răspunde întrebărilor 

ALMANAHULUI

UN PRIMAR SE 
AFLĂ ÎN TIMPUL 
SERVICIULUI 24  
DE ORE DIN 24,

TIMP DE 365 
DE ZILE DIN AN



248

ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

■ Domnule primar, realizăm împreună 
un interviu pentru prima carte din istoria 
comunei Munteni Buzău.  ALMANAHUL 
pe care îl pregătim pentru tipar se va în-
cheia cu o sinteză a trecutului apropiat al 
comunei și o privire asupra perspective-
lor de dezvoltare, de creștere a localității 
Munteni Buzău.  Aceasta este deci și 
tema discuției noastre. Pentru început, 
aș vrea să vă pun însă câteva întrebări 
de o natură mai specială. Spuneți-mi, 
vă rog, când v-ați hotărât să candidați, 
prima dată  în anul 2012, la funcția de 
primar, știați bine în ce constă această 
muncă ?

● Bineînțeles că știam. E vorba și de un 
principiu al meu de viață: nu m-am aventurat 
niciodată în ceva ce mi-a fost complet ne-
cunoscut. Știam multe despre administrația 
locală, despre ce presupun munca și, mai 
ales, răspunderile unui primar. Plus faptul 
că știu pe dinafară satul acesta, îl cunosc, îi 
știu nevoile, îi cunosc foarte bine pe oame-
nii lui.  De altfel, fusesem și consilier local, 

aveam o reprezentare foarte clară asupra a 
ce trebuie făcut  și, desigur, chiar și a ce nu 
trebuie făcut de la înălțimea scaunului de 
primar. Vedeți, eu nu zic „fotoliu de primar”, 
cum se zice de obicei. Nu zic fi indcă mi se 
pare că „fotoliu” e ceva cam boieresc, ceva 
care sugerează pasivitate,  liniște, odihnă. 
Or ca primar nu ai deloc parte de așa ceva. 

■ Deci, iată, înțeleg că erați conștient 
că nu e ușor să fi i primar, că funcția 
aceasta presupune un efort fără odihnă 
…

 
● Ei, haideți, să n-o luăm chiar așa… Nu 

trebuie înțeles că primarul trage din greu zi și 
noapte, muncește adică, inclusiv fi zic, până 
la epuizare și nu mai are timp nici măcar de 
puțină odihnă. Nu, eu mă refer la mine și 
la ce cred eu și vă spun părerea mea. Un 
primar este de serviciu 24 de ore din 24, în 
sensul că el nu are ore de program fi xe și 
că dacă a plecat acasă după program nu 
se mai gândește la ce trebuie să facă pen-
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tru sat și la ce urmează să facă a doua zi. El 
nu este un robot care îndeplinește automat 
și permanent aceleași operațiuni. Munca 
primarului, munca mea adică, este mereu 
alta, schimbătoare și plină de răspundere, 
cu grija de a nu pierde din  atenție nimic. De 
exemplu, acum. Credeți că eu, dacă stau 
de vorbă cu dumneavoastră, mă relaxez? 
Adică am pierdut din vedere că azi am un 
program pe care trebuie să-l înfăptuiesc? 
Plus că, vedeți, de când sunteți la mine în 
birou și stăm de vorbă, au intrat peste noi 
șase, șapte oameni din sat, plus salariații 
noștri.  A intrat cineva cu „programare”? Am 
spus eu la vreunul că stai, că sunt ocupat, 
că vino mai târziu? Nu, omul vine, are și el 
o treabă, poate esențială pentru el, are o 

grabă, vine la primărie, la primar. Păi unde 
să se ducă? Și eu, cum? Să nu-l ascult? 
Să nu-l ajut, adică să nu-i rezolv problema? 
Păi de ce sunt pus aici? Și, mai mult, sunt 
pus de ei, ca să fi u în slujba lor! 

  
■ Păi acum vin eu și vă întreb: dacă 

știați că e așa, ba chiar v-ați și convins 
de asta în exercitarea primului mandat, 
de ce v-ați angajat să purtați încă oda-
tă această grijă? Din câte știu eu aveți o 
califi care cu studii superioare, universi-
tare, conduceți o afacere de succes, la 
ce vă trebuia iarăși primăria?

● Acum, nici nu știu cum să spun. Îmi tre-
buia mie primăria, ori primăria avea nevoie 
de mine? Nu trebuia să fi e aici cineva care 
să aibă grijă de comună? Eu m-am angajat 
să fac asta fi indcă știu că o fac pentru satul 
meu, pentru consătenii mei. Și m-am con-
vins în primul mandat că știu și că pot să o 
fac. Faptul că am fost votat iarăși dovedește 
că și oamenii s-au convins că este nevoie 
de mine aici. Ca și prima dată, eu nu am ve-
nit  la primărie  dintr-o ambiție, pentru sati-
sfacerea unui  orgoliu sau pentru glorie. Nu 
am venit nici măcar pentru salariu. Am venit  
numai fi indcă m-am simțit dator să fac și eu 



250

ALMANAHUL COMUNEI MUNTENI BUZĂU

ceva pentru Munteni Buzău. Iată, 
chiar și cartea pentru care noi fa-
cem acest interviu, almanahul la 
care ați lucrat și pe care îl vom ti-
pări foarte curând, va fi  prima car-
te din istoria și despre istoria de 
peste o sută de ani a localității. Vă 
întreb și eu: nu trebuia să facem 
așa ceva odată și-odată? Și iată 
că, împreună cu consilierii ne-am 
hotărât să-l facem! Altceva: m-am 
mirat și m-a durut de când eram 
mic faptul că între vatra veche 
a satului și Satul Nou nu era un 
drum civilizat, de parcă oamenii 
de-acolo nu erau tot cu noi, pă-
reau izolați. Ca primar, având de aseme-
nea și înțelegerea consilierilor, am inițiat 
proiectul „Modernizarea străzilor Zambilei, 
Plopului și Trandafi rului”, realizând această 
asfaltare pe 2,2 km. Când vom termina aici 
și amenajările de la intrările în curțile oa-
menilor - șanțuri, poduri, podețe, canale de 

scurgere a apei, plantări de fl ori etc. - vom 
declara lucrarea încheiată. Aceasta face 
parte din programul meu viitor. 

■ Îmi amintiți mereu de consiliul lo-
cal…

● Păi nu e normal? Hotărârile le luăm 
împreună. Proiectăm ceva, dezbatem des-
pre oportunitate, despre modalități de rea-
lizare, despre bani și dacă totul e-n regulă  
pornim la treabă. Știu că ați participat  la o 
ședință de consiliu. V-a plăcut?

 ■ Sincer vă spun, chiar mi-a plăcut. O 
ședință vie, constructivă, la obiect, fără 
certuri ca în alte părți. Domnule primar, 
mă frământă o întrebare și nu vreau să 
trec peste ea: credeți că oamenii din 
Munteni Buzău trăiesc bine? Adică e 
mai bine de trăit aici decât în alte sate?

● Eu n-aș pune întrebarea așa, adică 
dacă e mai bine la noi decât în altă par-
te. Bine este oriunde omul are în sufl et o 
bucățică din locul acela unde  și-a înteme-
iat căsuța și ograda lui, unde s-a statornicit 
cu voia lui, unde are familie și prieteni, unde 
muncește și unde trăiește bucurii. Muntenii 
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noștri  sunt niște oameni foarte atașați de 
aceste valori simple, omenești. Ei își iubesc 
satul  și nu se laudă cu asta, ori poate nici 
nu știu că îl iubesc, dar știu că nu pot trăi 
fără el.  Mă întrebați dacă trăiesc bine. Eu 
cred că fi ecare om este responsabil de cum 
trăiește, nu trebuie să aștepte să-i facă ci-
neva traiul mai bun. Ei, aici este „secretul” 
muntenilor noștri. Ei nu așteaptă de la alt-
cineva să–i facă îndestulați și fericiți, câtă 
vreme sunt conștienți că  nimic nu pică pe 
degeaba din cer. Și de aceea și trăiesc bine, 
fi indcă au învățat traiul bun de la viață, de 
la muncă și de la cinste. Vă spun sincer, vă 
fac o mărturisire: eu însumi, eu Stan Florin 
din Munteni Buzău, îmi iubesc satul, nu voi 
pleca niciodată din el  și voi face tot ce-mi 
stă în puteri să-i fi e bine.

■ E frumos ce ziceți. Vă propun acum 
să pătrundem în intimitatea economică 
și socială a comunei.  Știți cum se spu-
ne: din când în când mai e nevoie și de  
o  analiză, nu chiar de un bilanț, dar tre-
buie să mai aruncăm și câte o privire în 
urmă…

● Da, desigur, dar vreau să rețineți de 
la început că noi nu suntem o comună 
privilegiată în privința accesului la fondu-

rile județene. Ne descurcăm cât mai mult 
prin puterile noastre. Avem o strategie a 
acțiunilor imediate, dar și una pentru viitor. 
Iată, de exemplu, știind ce avem de făcut 
pe mai departe și procedând ca buni gos-
podari, ne-am pus deoparte pentru nevoile 
viitoare peste  trei miliarde de lei și,  cu ce 
aveam din trecut, avem un disponibil de cir-
ca un milion de lei noi. E o sumă frumușică! 
Aceștia provin din încasări și din alte surse. 
Poate mă veți întreba de ce am economi-
sit banii și nu i-am folosit în diverse acțiuni 
curente. Vă răspund că nu a fost nevoie: 
spațiu de învățământ școlar avem și nu 
necesită intervenții costisitoare, dispensar 
avem și arată foarte bine. De asemenea, 
dispunem de cămin cultural foarte bun, bi-
bliotecă spațioasă și bine dotată și așa mai 
departe. Deci le avem și nu a fost nevoie 
să facem altele. Va trebui doar să pornim o 
acțiune foarte serioasă de dotare a tuturor 
instituțiilor cu aparatură și alte mijloace de 
lucru moderne, fi indcă lumea nu stă pe loc. 

Am făcut multe cu forțe proprii, cu gân-
dire proprie. Am avut buna inspirație de a 
procura un buldo-excavator de mare pute-
re, cu bani de la GAL, adică cu 65.000 de 
euro. Mastodontul acesta execută lucrări 
grele – deszăpeziri, toaletări de drumuri, 
dezrădăcinări de copaci, e multifuncțional 
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și  ne facem treaba cu el și iarna și vara.  Și 
să vă mai spun ceva important. Executăm 
lucrările de reparații, de bună gospodări-
re și altele numai cu meșteri de la noi, cu 
societățile comerciale mici, realizând astfel 
o fi nanțare a acestora, fără să externali-
zăm banii pe care îi avem. Aș inventaria la 
ideea de privire globală asupra dezvoltă-
rii localității și alte preocupări ale noastre, 
precum încurajarea dezvoltării gospodări-
ilor individuale, adică oamenii să crească 
animale, să-și amenajeze grădini și solarii 
etc., plus imboldul pe care îl exercităm asu-
pra lor în privința îngrijirii caselor, a garduri-
lor și a altor amenajări gospodărești, astfel 
ca străzile să aibă un aspect general plăcut 
și civilizat. Nu uitați nici faptul că suntem 
și benefi ciarii a două depozite de materia-
le de construcții în comuna noastră, intens 
solicitate de cetățeni. 

În ce mă privește, pot declara că marea 
acumulare de experiență din primul meu 

mandat de primar este extrem de importan-
tă pentru a putea dezvolta programe nece-
sare și durabile în viitor. 

■ Domnule primar, exact aici am vrut 
să ajungem. Adică să ne referim și la 
viitor. Există întocmită o STRATEGIE 
DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI 
MUNTENI BUZĂU, lucrare realizată de 
un colectiv din afara comunei. Strategia 
se referă la anii 2014 – 2020, este deci 
actuală, adică „în funcțiune”. Eu am citit 
cu multă atenție cele 130 de pagini ale 
acestui studiu și, ca să fi u sincer, docu-
mentul mi se pare puțin cam fantezist, 
pe alocuri prea general și cu unele ele-
mente nepersonalizate, valabile adică 
în mai multe locuri. Eu aș zice că putem 
lăsa deoparte vorbele mari și să cobo-
râm cu picioarele pe pământul din Mun-
teni Buzău. Haideți să trecem în revistă 
câteva proiecte concrete și cu execuție 
sigură. 

●Va fi  necesară totuși și o abordare glo-
bală, chiar dacă va fi  sumară, a bazei, a 
oportunităților și a disponibilităților existen-
te, care vor asigura dinamizarea dezvoltă-
rii viitoare a localității.  Existăm în interiorul 
unui  timp modern și european, nu putem 
să  trăim la întâmplare. Dar hai mai întâi să 
vă satisfac interesul pe care îl manifestați. 
Să enumăr sumar câteva proiecte, chiar 
dacă voi mai reveni la ele într-un alt con-
text. Așadar, avem în plan modernizarea 
drumului Munteni – Căzănești, realizarea 
unei alei pietonale pe lungimea drumului 
numit de noi „peste vale”, ați văzut că acum 
mersul oamenilor se amestecă cu cel al 
mașinilor. Va trebui să defi nitivăm moder-
nizarea tuturor străzilor din comună,  să re-
alizăm unele amenajări de mobilier comu-
nal în zona stadionului și, în sfârșit, marele 
nostru proiect, de fapt un pariu al meu per-
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sonal cu viitorul: modernizarea și amenaja-
rea marii zone centrale pe care o domină 
existența căminului cultural. Adică un mare 
parc, în care să se regăsească spații fl ora-
le, alei de plimbare și bănci pentru repaus, 
aparate de gimnastică și de forță pentru ti-
neri, locuri de joacă pentru copii, spații pen-
tru un comerț mărunt, specifi c, spații cultu-
rale și expoziționale proprii cerințelor aeru-
lui liber. Toate acestea vor crea o ambianță 
excepțională pentru centrul localității, pe 
care, în plus, o vom înnobila cu un nou Mo-
nument al Eroilor, o lucrare ce se va realiza 
în manieră modernă, care va fi  dominatoa-
re și care va intra în relație de imagine arhi-
tecturală cu turla bisericii de vizavi. 

■ Vorbiți-ne și despre acel teren spor-
tiv  acoperit, o lucrare despre care cred 
că este unicat în mediul rural din județul 
nostru și care evidențiază  adevărul că la 
Munteni Buzău există idei și fapte care 
se bazează pe valoarea  acestor idei.     

● A, da, „balonul” – cum îi spun mulți oa-
meni. Da, va fi  un teren cu suprafață aco-
perită cu material sintetic, pe care se vor 
putea practica mai multe genuri de sport, 
individual sau de echipă. Va avea 
o suprafață utilă de 800 mp, iar 
întregul ansamblu va fi  acoperit 
și va degaja o imagine de putere 
grațioasă, armonioasă. Acesta se 
va integra ansamblului din preaj-
ma căminului cultural, despre 
care am vorbit mai înainte. Cos-
turile nu sunt, desigur, neglijabile, 
dar , cum se spune, „Europa e cu 
noi”. S-a pornit de la un cost de 
40.000 euro, apoi suma a crescut 
la 81.000 euro, fonduri europene, 
cum spuneam, dar mai sunt încă 
necesari ceva bani în etapa de fi -
nalizare, schimbarea unor soluții 

tehnice și a unor materiale necesitând 
fonduri suplimentare, nu mult – vreo 10-
12.000 de euro. Cam acestea ar fi  datele 
despre această lucrare, foarte avansată ca 
execuție, pe care eu o consider necesară și 
foarte frumoasă.

Dar haideți să trecem în revistă și câ-
teva repere ale unei bogate oferte de 
disponibilități viitoare și să  începem cu 
argumentul că avem mult teren agricol, 
acesta fi ind de bună calitate și extrem de 
disponibil a fi  lucrat  cu o chimizare redu-
să chiar la zero, cu amenajare la irigat, cu 
o forță de muncă bine califi cată. Manifes-
tăm deschidere și suntem  gata să oferim 
ajutorul nostru pentru orice fel de investiții, 
inclusiv prin realizarea unor parteneriate 
cu comunele învecinate. Avem în derulare 
un proiect de reabilitare și modernizare a 
infrastructurii rutiere și chiar pietonale, pe 
care o putem oferi ca înlesnire la orice fel 
de solicitare. Dispunem de o bună retea de 
alimentare cu apă, o rețea completă și foar-
te funcțională de distribuție a energiei elec-
trice, avem acoperire completă de semnal 
al telefoniei  mobile, precum și proiecte 
avansate pentru gestionarea deșeurilor de 
orice fel.. Ne mai putem lăuda cu o infra-
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structură educațională bine pusă la punct și 
performantă și, dacă vreți, chiar cu o bună 
organizare pentru manifestarea cultului re-
ligios. Oferta noastră de ocrotire a sănătății 
este bună, rețeaua comercială satisface 
nevoile.

Avem create absolut toate condițiile 
pentru accesarea unor importante fonduri 
nerambursabile, pe care le vom dirija că-
tre împlinirea unor dorințe de mare urgență 
și de acută necesitate. Este vorba de rea-

lizarea rețelei de canalizare,  precum și a 
sistemului de colectare și tratare a apelor 
uzate. Nu voi uita să amintesc aici, chiar 
cu o mare subliniere, că gândul și dorința 
nu ne pleacă de la înfăptuirea unui mare 
vis: realizarea sistemului de alimentare cu 
gaze.

Avem și alte argumente pentru a demon-
stra o largă deschidere către un viitor pe 
care oamenii noștri îl merită. Nu uitați că 
respirăm aici un aer nepoluat, că solul agri-
col de la noi este tot mai puțin agresat de 
chimizare și, cum am mai amintit,  este ușor 
irigabil,  ba suntem chiar deschiși înfăptui-
rii unei agriculturi de subzistență complet 
BIO. Și vă invit de asemenea să nu uitați 
că zona noastră dispune de foarte multă 
verdeață, care poate fi  extinsă prin masi-
ve împăduriri, că suntem lipsiți de poluare 
sonoră. La noi se poate dezvolta agroturis-
mul, tradiția noastră în creșterea animalelor 
poate fi  revigorată pe o scară și mai mare.

Alături de toate acestea trebuie să pu-
nem și bogăția forței de muncă pe care o 
avem. O forță de muncă educată chiar în 
focul și în spiritul muncii. Și în respectul 
pentru muncă. În plus, oamenii din Munteni 
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Buzău au o bună educație civică și mora-
lă, o impecabilă stare de igienă și  un dez-
voltat simț al frumosului. Avem în comună 
oameni prietenoși, țărani care-ți dau bună 
ziua fi indcă trăiesc cu sinceritate dorința ca 
ziua ta să fi e bună.

■ Da, sună frumos ce-mi spuneți și nu 
am niciun motiv să vă  contrazic. Vreau 
să vă întreb în continuare: pe bazele 
enumerate mai înainte, către ce direcții 
prioritare vă îndreptați? 

● Voi enumera aceste direcții și vă asi-
gur că avem pentru fi ecare un program 
complet și realist de implementare. Aces-
te direcții sunt: dezvoltarea economică, 
realizarea unei infrastructuri diversifi cate 
și optime, precum și satisfacerea  tuturor 
cerințelor pentru un mediu mai curat; apoi 
avem în vedere folosirea la cei mai înalți 
parametri a resursei umane, întărirea coo-
perării teritoriale și, bineînțeles, atingerea 
obiectivului fi nal – creșterea calității vieții. 
Nu vom abate în nici un fel atenția  și pre-
ocuparea noastră de la efortul de integrare 
europeană, prin adoptarea modelului euro-
pean și a exigențelor europene

Mai mult decât oricând, în  noua legisla-
tură care a început va trebui să fi e și mai pu-
ternic pus accentul pe obținerea de fonduri 
europene nerambursabile, obiectiv pe care 
ne propunem să-l realizăm pe trei căi princi-
pale: 1) specializarea unui număr mai mare 
de funcționari din cadrul primăriei pentru 
întocmirea de proiecte; 2) creșterea numă-
rului proiectelor și 3) creșterea capacității 
noastre de a fi  un solicitant eligibil. 
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Vom apela la o sursă de putere prea puțin 
valorifi cată până acum și anume realizarea 
unui mai bun, mai autentic parteneriat 
cu cetățenii comunei. Va trebui să întărim 
sectorul serviciilor publice, în consonanță 
cu creșterea gradului de civilizație al locu-
itorilor din Munteni Buzău. Va trebui să ne 
îndreptăm mai mult preocupările către a-i 
determina pe oameni să-și inițieze microa-
faceri, să sporim numărul de IMM-uri, să 
reînviem unele meșteșuguri sau să creăm 
altele noi, în pas cu modernizarea și teh-
nicizarea vieții. Ne gândim să luăm la pas 

fi ecare stradă ca să vedem cum este ea, 
cum sunt curțile și caselor oamenilor și să 
vedem cum îi putem ajuta. Va trebui să fi m 
mai insistenți în dezvoltarea culturii, a spor-
tului și a agrementului în localitate. Gândim 
de asemenea, cum am explicat și mai îna-
inte,  să oferim privirilor noastre un centru 
de comună mai bine amenajat, mai frumos. 
Va trebui să acționăm în direcția reducerii 
șomajului, va trebui să ne îngrijoreze pro-
cesul de îmbătrânire a populației comunei 
și stagnarea sau chiar regresul natalității. 

Și, deși pentru Munteni Buzău nu repre-
zintă un fenomen îngrijorător, ne-am gândit 
că trebuie să facem astfel încât să ne ținem 
oamenii acasă, să nu mai plece  ca să-și 
caute norocul prin străinătățuri. Fiindcă no-
rocul lor nu poate fi  decât aici.

Cu aceste gânduri și cu aceste proiecte 
pornim în această nouă legislatură, în care, 
după cum vedeți, primăria și consiliul local 
au mult de lucru. 

 ■ Domnule primar Florin Stan, mai 
am pentru dumneavoastră o singură 
întrebare. O întrebare absolut specială. 
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Am auzit pe-aici prin comună că nu prea 
obișnuiți să vă ridicați întregul salariu 
lunar și că donați bani personali către 
oameni sau obiective care au mai mare 
nevoie de aceștia decât dumneavoas-
tră. Și am mai auzit că ați mai dat din 
propriul buzunar foarte mulți bani ca să 
se înalțe în mijlocul satului frumusețea 
și mărimea  aceea de centru social din 
 curtea bisericii.  Este adevărat?

● Și acum chiar așteptați de la mine să 
vă răspund, să confi rm? Adică să mă laud? 
Îmi cer scuze că vă refuz, dar nu pot vor-
bi despre asta în niciun fel, fi indcă nu in-
tră în atribuțiile primarului… Totuși, hai să 
vă spun ceva: în viața lui, orice om trebuie 
să cunoască bine regulile aritmeticii. Adică 
trebuie să știe că în existența noastră și 
în practica vieții noastre, în omenia noas-
tră, a tuturor, nu trebuie să aplicăm doar 
două operații aritmetice, adică adunarea 
și înmulțirea. Să nu uităm că mai există și 
scăderea și împărțirea!

(Am încheiat interviul râzând amân-
doi și atunci mi-am dat seama că deveni-
sem și eu unul dintre mulții prieteni ai 
primarului din Munteni Buzău). 
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CONSILIUL 
LOCAL

LEGISLATURA
2012-2016

AGAPIE MIHAI

BEJGU NICOLAE

CHELBOIU TRAIAN

DOBRE DUMITRU DUMITRU ELENA

DOBRE MARIA DUMITRU GHEORGHE

NICOLAE GHEORGHE

SOARE GHEORGHE

TOMESCU NICOLAE

POPA DUMITRU

PARASCHIV 
ION-CRISTINEL

DUMITRU VIOREL 
VICEPRIMAR
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CONSILIUL 
LOCAL

LEGISLATURA
2016-2020

BADEA GHEORGHE POPA DUMITRU

BEJGU NICOLAE SOARE GHEORGHE

CHELBOIU TRAIAN DOBRE MARIA NICOLAE GHEORGHE

DUMITRU GHEORGHEDOBRE DUMITRU TOMESCU NICOLAE
PARASCHIV 

ION-CRISTINEL

SOARE MIHAITA 
LAURENTIU

DUMITRU VIOREL 
VICEPRIMAR
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