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Sãrbãtori pline
de luminã!
Sfânta Zi a Învierii
lui Iisus, Mântuitorul
nostru este Ziua cu cea mai
mare însemnãtate pentru
creºtini, o Zi în care Iisus
ne dãruieºte Lumina Sfântã,
viaþa veºnicã,
”cu moartea pe
moarte cãlcând ºi
celor din
morminte viaþã
dãruindu-le..”

Florin Auraº DRAGOMIR,
primarul comunei Mãneciu ºi Consiliul
Local ureazã tuturor locuitorilor comunei,
colegilor ºi colaboratorilor sãnãtate,
fericire ºi multe împliniri.
Învierea Domnului Iisus Hristos
sã vã gãseascã fericiþi alãturi de cei dragi!

Un Paºte fericit!

Acþiune de curãþenie
ºi ecologizare la Mãneciu,
înainte de Sãrbãtoarea
Sfintelor Paºti

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

Trei profesori “legendari”,
declaraþi cetãþeni de onoare
ai comunei Mãneciu

În cadrul ºedinþei de
Consiliu Local din 25 martie,
au fost declaraþi cetãþeni de
onoare trei profesori cu
cariere impresionante în
învãþãmântul din comuna
Mãneciu: doamna profesoarã Olimpia JercanNicolaescu, domnii profesori Gheorghe Sandu ºi
Petre Goicea.
Activitatea lor a fost,
astfel, încununatã cu titlul de
cetãþean de onoare al localitãþii Mãneciu, iar evenimentul a fost marcat de o frumoasã festivitate, la care au
participat doi dintre dascãlii
omagiaþi.
Primarul comunei
Mãneciu, însuºi elev al
dascãlilor acum laureaþi,
a þinut sã le aducã un
omagiu:

“Vreau sã le mulþumesc
pentru întreaga lor activi“Sorela, o lacrimã
tate, în care au pus
La numai
umãrul la construcþia
o zi dupã ce a
caracterului ºi eduprimit titlul de
caþiei foarte multor
cetãþean de
tineri din Mãneciu,
onoare, doamna
având, în acest
mod, un aport
profesoarã
extraordinar în
Olimpia Jercan dezvoltarea comuNicolaescu ºi-a
nitãþii. Aceste
lansat la Primãria
exemple trebuie
Mãneciu, romanul
oferite copiilor
“Sorela, o lacrimã a zamnoºtri, pentru ca ei
bilelor”, primele douã
înºiºi sã devinã
volume, autoarea
oameni de seamã,
promiþând în curând ºi
cu care ne putem
volumul trei.
lãuda ºi care sã
Evenimentul a înviat
aducã Mãneciu pe
amintiri superbe ºi a
buzele tuturor. Le
mulþumesc ºi în numele
generat, multã,
dumneavoastrã ºi le urez
multã emoþie.
multã sãnãtate!”

Centrul de vaccinare Mãneciu a fost pus în funcþiune
Centrul de vaccinare a fost amenajat în Sala Multinfuncþionalã a ªcolii
Gimnaziale din Mãneciu-Pãmânteni
(Str. Gãrii, nr. 1229) ºi se aºtepta de ceva
vreme sã fie introdus de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii în reþeaua centrelor de vaccinare din România, ceea ce s-a ºi întâm-
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plat acum. Cetãþenii din comunã se pot
programa deja aici pentru vaccinare.
În noul centru de vaccinare sunt
organizate trei puncte de imunizare,
un punct de recepþie, un punct de
triaj medical ºi un punct de
supraveghere post vaccinare.

Continuarea în pagina 3
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La Mãneciu,
vechiul cãmin
cultural lasã loc
noului centru
cultural european
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Tineri ai comunei Mãneciu în activitãþi de pregãtire militarã,
în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (II)
:
MOTTO
,,Un fapt e numai atunci
istorie, când nici una din
rãdãcinile lui nu mai atinge
prezentul." NICOLAE IORGA
AUTOR: Colonel (r.) conf. univ. dr.

PROFIRESCU C. Cristian

Î

n diverse locuri din comuna
Mãneciu, urmele fortificaþiilor
din perioada celor douã conflagraþii mondiale, sunt încã vizibile,
pe Vîrful Gîlma, la ,,pietrele scrise,,
la Mãgura Mãneciu ºi pe alte înãlþimi dominante din teren. Mulþi dintre cetãþenii comunei, cunoaºtem
locurile acestea istorice, iar periodic,
împreunã cu rude, prieteni, copii sau
nepoþi, vizitãm aceste locuri.
Cu toate acestea, deoarece, în
ultimii optzeci de ani, mulþi cetãþeni ai
comunei Mãneciu nu cunosc exact ce
s-a întâmplat pe aceste locuri istorice,
din punct de vedere militar, începând
cu primãvara anului 2021, ca militar de
carierã, preocupat ºi de a cunoaºte ºi
istoria militarã a satelor comunei mele
natale, mi-am propus ca împreunã cu
veteranii de rãzboi din satele comunei
Mãneciu, care mai sunt în viaþã ºi au
participat la cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, cu cetãþeni din satele comunei, care s-au pregãtit militar sub
comanda unor militari ai Armatei Române pe aceste meleaguri natale, în
perioada 1942-1944 ºi cu fotoreporteri
pasionaþi de istoria comunei, sã încep
o cercetare ºtiinþificã de duratã, în
Arhivele Ministerului Apãrarii Naþionale, care sã scoatã la luminã acþiunile
militare ce s-au desfãºurat în cele douã
rãzboaie mondiale pe aliniamentele
satelor comunei Mãneciu.
Pe lângã aceastã activitate extrem
de laborioasã, mi-am propus sã discut
inclusiv cu veteranii de rãzboi ºi cu cei
mai în vârstã locuitori ai satelor
comunei Mãneciu, care au participat
efectiv sau sã cunosc exact activitãþile
cu specific militar ce au avut loc pe
raza satelor comunei, au participat la
inaugurãrile troiþelor de eroi din parohiile satelor comunei, iar împreunã, pe
baza interviurilor, mãrturiilor acestora
ºi a documentelor din Arhivele
Militare, sã prezentãm aºa cum s-au
întâmplat acele evenimente.
În acest prim demers, l-am întâlnit
pe domnul Terzea C. Constantin, nãscut, crescut ºi care a locuit o mare
parte din viaþã în autenticul sat de
munte Plãieþu.

Colonel (r.) conf. univ. dr. PROFIRESCU C. Cristian
(stânga) împreunã cu domnul Terzea Constantin
Denumirea satului ,,Plãieþu” din
comuna Mãneciu îºi are originile în
cuvintele ,,plai / plaiuri,, are legãturã
cu epoca feudalã ºi cu acei oºteni ai
þãrii Româneºti, din perioada feudalã,
denumiþi “plãieºi”.
Un argument istoric în acest sens
este faptul cã, ,,fiind situat în extremitatea nordicã a vechiului judeþ
Sãcuieni, Mãneciu a fost vreme
îndelungatã un sat de plãieºi, pãzitori ai Plaiului, menþionat ca atare în
documente. Acei oºteni denumiþi
,,plãieºi” patrulau ºi supravegheau permanent plaiurile (islazurile, fâneþele,
potecile ºi drumurile de acces), situate
la hotarele þãrii Româneºti cu Moldova
ºi Transilvania.
Ostaºii ,,plãieºi” ai þãrii Româneºti
aveau locuinþele pe acele plaiuri sau în
apropierea lor ºi la nevoie, înºtiinþau în
cel mai scurt timp conducãtorii oºtirii
din zonã, în situaþia în care hotarele
erau invadate de armate strãine, iar
apoi luptau în oastea þãrii, împotriva
oºtilor strãine ce invadau þara.
Alte documente istorice relevã faptul cã ,,satul Plãieþu a fost înfiinþat,
împreunã cu satele: Fãcãieni,
Chiciureni, Valea Largã ºi Teleajen
(vechea denumire a satului Cheia), de
mocanii transilvãneni din zona Sãcele”
iar ,,la sfârºitul secolului al XIX-lea,
satul Plãieþu avea 162 de locuitori ºi
se afla la poalele muntelui Clãbucetul”.
În anul 1980, ,,cei peste 500 de
locuitori ai satului Plaieþu au fost
strãmutaþi în comuna Mãneciu”, ca
urmare a începerii construcþiei Barajului de apã potabilã din comuna
Mãneciu.
Am prezentat nu întâmplator aceste
atestãri documentare ale satului
Plãieþu, ci datoritã faptului cã, în acest

sat de munte din comuna Mãneciu
s-a nãscut, în ziua de 29.06.1926
domnul Terzea C. Constantin, a crescut ºi locuit în acest sat pânã în 1980,
pãrinþii sãi - Floarea ºi Constantin,
fiind þãrani simplii ºi muncitori,
care locuiau tot în acest sat.
La începutul interviului, domnul
Terzea C. Constantin prezintã cum a
urmat cursurile celor patru clase primare la ºcoala din satul Plãieþu, aºa
cum se învãþa în anii copilãriei sale.
Astfel, cursurile clasei I le-a parcurs cu
învãþãtorul Filip, din satul Mãneciu–Pãmânteni, iar cele ale claselor
a II-a, a III-a ºi a IV-a, le-a urmat cu
învãþãtorul Nicolaescu Gheorghe,
din Drajna. Cursurile elevilor din
ºcoala situatã în satul Plãieþu se
desfãºurau, într-o singurã clasã, în care
învãþau 70 de elevi.
Copilãria ºi adolescenþa tânãrului Terzea C. Constantin, pânã la
vârsta de 16 ani, le-a parcurs prin:
frecventarea cursurilor claselor I-IV la
ºcoala din Plãieþu, ajutorul acordat
pãrinþilor în gospodãrie ºi la creºterea
animalelor. În puþinul timp rãmas, se
juca cu ceilalþi copii, în satul Plãieþu. În
,,acest sat de munte pitoresc Plãieþu,
comunitatea satului era unitã, locuitorii se ajutau reciproc la muncile de
sezon din gospodãrii, satul era foarte
frumos”, locuitorii acestuia manifestând între ei o solidaritate aparte.
Aceste activitãþi aveau sã fie însã
influenþate profund, deoarece începând cu vara anului 1941, România
a intrat în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. În acel context extrem de
complicat, foarte mulþi bãrbaþi din
þarã ºi din satele comunei Mãneciu
(inclusiv din Plãieþu), cu vârste
diferite, au fost mobilizaþi ºi au ple-

cat pe front, responsabilitãþile zilnice
ale persoanelor rãmase acasã schimbându–se profund, activitãþile fizice
specifice bãrbaþilor fiind preluate de
soþiile acestora, de copii, adolescenþi ºi
de oamenii în vârstã.
În timp ce mulþi militari români luptau ºi mureau eroic pe front, pentru
eliberarea teritoriilor þãrii, rupte din
trupul României Mari, prin Pactul
secret Ribbentrop–Molotov, în interiorul þãrii, inclusiv pe raza comunei
Mãneciu, cadre militare ºi gradaþi ai
Armatei Române primiserã ordin ºi
fuseserã detaºaþi, sã pregãteascã
militar, tinerii cu vârste între 16 ºi
18 ani, pentru apãrarea unor obiective de importanþã deosebitã din
interiorul þãrii, în funcþie de cursul
rãzboiului.
Activitãþile de pregãtire militarã
executate în perioada 1942 - 1944 de
tânãrul Terzea C. Constantin, în
vârstã de 16 - 18 ani, împreunã cu
ceilalþi tineri din satele comunei
Mãneciu, pe terenurile de instrucþie
din apropierea Vîrfului Gîlma satul Mãneciu-Ungureni, s-au desfãºurat dupã cum urmeazã, aºa cum
relateazã veteranul:
În luna octombrie 1942, tânãrul
Terzea C. Constantin a primit la
locuinþa pãrinþilor sãi un Ordin de
concentrare semnat de comanda
Ministerului de Rãzboi, care prevedea faptul cã era concentrat, în
perioada 1942–1944, pentru a desfãºura pregãtire militarã, urmând a
se instrui militar, împreunã cu alþi
tineri din satele comunei, pe locuri de
instrucþie ce urmau a fi stablite de
ofiþerii Armatei Române dislocaþi în
raionul Ploieºti – Vãlenii de Munte Mãneciu.
Acel Ordin de concentrare al
domnului Terzea C. Constantin,
emis de Ministerul de Rãzboi, a
rãmas în locuinþa pãrinþilor sãi din
satul Plãieþ, în perioada 1942 – 1980
(an în care locuitorii satului Plãieþu
au fost expropriaþi din acel sat), iar
dupã anul 1980, s-a pierdut acel
Ordin de concentrare, ca urmare a
evacuãrii familiei domnului Terzea
C. Constantin, din satul Plaieþu.
Asemenea ordine de concentrare,
sosiserã pe parcursul anului 1942 ºi
la locuinþele altor tineri din satele
comunei Mãneciu cu vârste între 16
- 18 ani, fiind înmânate pãrinþilor
acelor tineri de militarii jandarmi
ce încadrau Secþia ºi Posturile de
Jandarmi din satele comunei
Mãneciu, aºa cum prevedeau
ordinele militare din acel an.
- va urma -

3

Mãneciu

Acþiune de curãþenie ºi ecologizare la Mãneciu,
înainte de Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti
Tradiþional, primãvara, oamenii fac
curãþenia dinaintea Sfintelor Paºti.
În casã, prin curte ºi în
grãdinã se curãþã ºi se face frumos. În spiritul acestei tradiþii,
Primãria Mãneciu
a organizat evenimentul
“IGIENIZAREA VÃII
SUPERIOARE A
TELEAJENULUI”,
desfãºurat într-o zi cu
vreme blândã, care a
þinut cu participanþii
ºi organizatorii.
Copii, tineri ºi
adulþi din locali-

tate, echipaþi cu mãnuºi ºi saci din
plastic s-au implicat activ în cadrul
acestei acþiuni de ecologizare.
Organizatorii acþiunii au fost:
Asociaþia pentru Dezvoltare
Comunitarã “Zãganul” ºi Primãria
Mãneciu cu susþinerea Centrului
ªtiinþific de Geografie Ciucaº
Mãneciu, ªcolii Gimnaziale
Mãneciu, Regiei Naþionale a
Pãdurilor Romsilva ºi Salvamont
România!
“Personal, le mulþumesc tuturor
pentru implicare, entuziasm ºi
energie, de la copii, cadre didactice
ºi voluntari pânã la organizatorii ºi

La Mãneciu, vechiul cãmin cultural
lasã loc noului centru cultural european
În luna aprilie 2021 a început ridicarea noului Centru
Cultural al comunei Mãneciu, dupã 8 ani de zile, de când
localitatea nu mai are un astfel de aºezãmânt, rãstimp în
care s-a încercat, fãrã ºanse ºi fãrã succes, renovarea
vechiului Cãmin Cultural dezafectat.
Actuala echipã a administraþiei publice localã a reuºit sã
deblocheze proiectul, a gãsit
bani pentru finanþare ºi a
venit cu un nou proiect
îndrãzneþ, de excepþie, de a
construi de la zero un centru cultural pe mãsura necesitãþilor
comunitãþii locale ºi în pas cu
vremurile pe care le trãim.

O clãdire cu toate funcþiunile
necesare, în suprafaþã desfãºuratã de 1.140 metri pãtraþi,
unde se pot þine toate activitãþile
Valoarea totalã a lucrãrii este
de 6.165.810,20 lei (inclusiv TVA),
iar durata de execuþie - de 12 luni
de la data primirii ordinului de
începere a lucrãrii, adicã la anul
pe aceastã vreme obiectivul va fi
dat în folosinþã.

I

Primarul comunei
Mãneciu, Florin Auraº
DRAGOMIR:

“Suntem un popor latin, care
iubeºte cultura, iar comunitatea
noastrã a avut de mulþi ani o
durere mare: am fost condamnaþi la amânãri, blocaje ºi
tergiversãri, iar renovarea cãminului cultural a fost doar o amãgire.
Vã spun, cu emoþie, cã am
reuþit dupã 8 ani sã deblocãm
proiectul, sã gãsim bani pentru
finanþare, iar lucrãrile au început
astãzi!
Este un moment de maximã
importanþã pentru comunitatea
noastrã! Sunt convins cã
urmeazã sã trecem peste aceastã
pandemie cu bine, iar atunci
când o vom face, vom merge
împreunã la un spectacol sau o
piesã de teatru la noul nostru
cãmin cultural.
Voi urmãri zilnic lucrãrile,
pentru a mã asigura de calitatea
lor. ªi, desigur, aºa cum
v-am obiºnuit, vã voi þine la
curent cu progresul fãcut!”

susþinãtorii acestei idei
generoase, responsabile!”,
a transmis primarul Florin Auraº
DRAGOMIR.

I
Centrul de vaccinare Mãneciu
a fost pus în funcþiune
(urmare din pagina 1)
Doamna doctor Elena
Lavinia IVÃNOIU este medic
coordonator al centrului,
iar coordonator din partea
Primãriei a fost desemnatã
doamna viceprimar Daniela
Devesel.
Administraþia publicã
localã a þinut sã mulþumeascã
tuturor membrilor echipei
coordonate de doamna
doctor Ivãnoiu, pentru cã au
acceptat sã lucreze pentru
comunitatea localã în aceastã
activitate de mare importanþã
pentru pãstrarea sãnãtãþii
mãnecenilor.
Echipa este compusã din:
MEDICI: Nicolae-Liviu
Mãnescu, Florin-Ion
Cãzãceanu, Mioara Pisãu,

Geta Petruþa Miclea
Lepãdatu, Alexandrina
Veturia, Elena-Amalia
Stoenescu
ASISTENÞI: Elena Adina
Miºtoricã, Claudia Petruþa
Albu, Elena Chicioreanu,
Maria-Adriana Bratu, AdinaMaria Gogonea, Tatiana
Toader, Elena Adelina
Mihai, Constanþa Ramona
Gogan, Luiza Gabriela
Dãnilã, Ramona Elena
Toader, Carmen Teodora
Donache, Nicolae ªtefãniþã
Cârstea, Elena Popa, IonelaRamona Dãnilã, RodicaGabriela Todicã, ElenaCãtãlina Vlãdescu, Medina
Ioana Opriº
REGISTRATORI: Ionelia
Posoceanu, Elena
Georgescu, Elena Florina
Toma, Teodora Ioana Pisãu,
Mãriuca Drãgãnoiu.

Mãneciu

Portret de ales
al minecenilor:

Consilier local

Mihail Barbu
Consilierul local Mihail Barbu este
unul dintre aleºii foarte cunoscuþi ºi
apreciaþi de mãneceni.
Are o carierã impresionantã în spate, în
domeniul profesional, dar ºi o experienþã
valoroasã în administraþia publicã. Absolvent de Politehnicã ºi ASE (cu maserat în
inginerie economicã), este licenþiat în
inginerie ºi economie, pregãtire care l-a
adus în poziþii de conducere ale unor
societãþi importante din domeniul privat,
majoritatea din Mãneciu (Apasco,
Apaterm, Apafor, Telejenel Pan), timp de
mai bine de douã decenii fiind conducãtor de colective cu mulþi angajaþi ºi cu
activitãþi laborioase. Actualmente este
director general al SC Adevlad Prologistic
SRL Mãneciu - societate de construcþii
civile ºi transport auto.
Calitãþile certe manageriale ºi organizatorice obþinute prin studiu au fost îmbogãþite de experienþa cãpãtatã în întreaga sa activitate.
Mihai Barbu a fost ºi viceprimar al
comunei Mãneciu, în perioada anilor
2012-2014.
Iubitor de sport ºi practicant al fotbalului de performanþã cu o carierã îndelungatã, a performat ºi în acest domeniu, fiind
în trecut preºedinte al Clubului Sportiv
Avântul Mãneciu, cu rezultate bune pe
plan judeþean.
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Noi zone “scoase la luminã”
prin extinderea iluminatului stradal
Primãria a mai pus în funcþiune, începând cu 31 martie, un
segment al reþelei de iluminat din
localitate, care “scoate la luminã”
încã o zonã intens circulatã care
s-a aflat pânã de curând în beznã:
este vorba despre zona dinspre
nord a gãrii de la MãneciuPãmânteni.
Zona este tranzitatã de locuitorii
din Mocani, pentru cã scurteazã accesul cãtre garã, acum putându-se circula
în mai mare siguranþã. De asemenea,
elevii din Mãneciu-Pãmânteni, care circulã cu trenul cãtre ºcoalã, au acum
posibilitatea de a parcurge drumul de
acasã în condiþii mai bune.
Cu o sãptãmânã înainte, a fost inauguratã o altã extindere de iluminat public.

La solicitarea mai multor cetãþeni
care aleg sã ajungã de la MãneciuPãmânteni la Mãneciu-Ungureni sau
invers, mergând pe lângã calea feratã,
s-a continuat extinderea reþelei de iluminat public de la Halta Gheaba pânã
la pod.

Primarul comunei Mãneciu,
Florin Auraº Dragomir:
“Vom continua ºi cu alte zone, pentru cã doresc ca mãnecenii sã circule în condiþii normale ºi de
siguranþã prin localitatea noastrã!
Rând pe rând, zonele circulate ºi
întunecate vor fi scoase la luminã!”

Meºteºugurile populare româneºti în atenþia
locuitorilor Comunei Mãneciu
La data de 26 martie 2021, prin
colaborarea Cãminului Cultural al
Comunei Mãneciu cu Muzeul
Judeþean de ªtiinþele Naturii
Prahova, a fost organizatã în localitate o expoziþie de artã popularã.
Reflectând preocupãrile actuale ale
Primãriei Mãneciu de a amenaja un
Muzeu de etnografie ºi artã popularã în satul Chiciureni, expoziþia
amintitã reprezintã o recunoaºtere
a preþuirii de care meºteºugurile
þãrãneºti se bucurã printre
locuitorii comunei Mãneciu.
Un numãr de 25 de panouri au fost
astfel amplasate în incinta ºcolii
Gimnaziale din Mãneciu Pãmânteni în
legãturã cu o seamã de ocupaþii tradiþionale româneºti precum ceramica,
scoarþe ºi þesãturi, portul popular, cioplirea lemnului, împletituri de papurã ºi
nuiele ºi icoane pe sticlã.
Concepþia ºi documentarea acestei
expoziþii aparþin unui colectiv de specialiºti ai Muzeului Judeþean de
ªtiinþele Naturii Prahova, constituit
din Magdalena Banu, Maria Boaru ºi
Ana Antonescu.
Vizitatorii expoziþiei pot afla, în acest
context, amãnunte despre „terminologia
antropomorficã” a vaselor de lut, dat
fiind cã „oala ºi ulciorul au o gurã, un
gât, un pântec, o mãnuºã (posibil derivat
al mânei de apucat)” – detalii ce
însoþesc informaþiile despre tehnica
olãriei, roata olarului ºi ornamentaþia ceramicã. þesãturile tradiþionale (cu deosebire pãretarele destinate împodobirii
interiorului caselor þãrãneºti) evidenþiazã dispozitivul arhaic al rãzboiului de
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Lila Miroiu
þesut ºi tehnicile de împodobire a acestor
piese cu ajutorul suveicii printre firele
urzite, cu alternarea mai multor culori
sau vâstre (galben, verde stins, albastru
în Moldova, verde, roºu, portocali în
Transilvania, albastru, alb, roºu viºiniu în
Oltenia...)

Zugrãvirea icoanelor þãrãneºti dupã
modele pe hârtie (izvoadele) sau pur
ºi simplu din imaginaþia creatorilor
populari are ca repere centrele transilvane de picturã pe sticlã de la Nicula
sau Laz, cu o „ºtiinþã” a pregãtirii culorilor (roºu, galben, albastru-vânãt,
verde, alb, cãrãmiziu, bronz, argint...)

ºi cu o iconografie de o „mare simplitate”, a unei „narativitãþi elementare”
despre creºtinism ºi învãþãturile sale.
Expoziþia de faþã poate fi înþeleasã ºi
ca o mãrturie (implicitã) despre persistenþa meºteºugurilor populare în universul ocupaþiilor tradiþionale ale locuitorilor comunei Mãneciu. Avem bucuria
de a consemna aici activitatea remarcabilã a unor meºteri ca Adrian Mihaiu
(cu atelierul sau de confecþionare a
fluierelor ºi cavalelor, dar ºi cu iniþiativa
sa de a pregãti ºi coordona ucenicia
noilor generaþii din Mãneciu într-o
asemenea valorificare a artei populare),
precum ºi Lila Miroiu (cu rãzboiul sau
de þesut încã activ ºi cu ale sale minunate þesãturi ce-i transformã casa într-o
adevãratã galerie de artã tradiþionalã).
Exprimându-ne admiraþia ºi respectul
nostru profund pentru munca acestor
autentici meºteºugari, am dori ca popasul Expoziþiei de artã popularã a
Muzeului Judeþean de ºtiinþele Naturii
Prahova în comuna Mãneciu sã
îndemne oamenii locului – Ungureni sau
Pãmânteni, deopotrivã – în a încuraja ºi
sprijini continuitatea acestor forme de
creativitate moºtenite de moºii ºi strãmoºii noºtri!
Muzeul Judeþean de ªtiinþele
Naturii Prahova Prof. Dr. Marin Constantin

