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Traditii si obiceiuri

Multe din traditiile oamenilor de la sate au disparut odata cu dezvoltarea industrie
Principala ocupatie a oamenilor este agricultura si cresterea animalelor. Femeile i
varsta se mai ocupa si astazi cu prelucrarea lanii, facand covoare in razboaie de
tesut.
Cele mai frumoase obiceiuri care se pastreaza peste ani sunt specifice sarbatorilo
religioase.
De Craciun se pastreaza obiceiul de a merge cu colindul si "Steaua", la gospodari
satului. Sarbatoarea Craciunului este asteptata de toata lumea prin acea curatire
sufleteasca pentru a-L primi pe Cristos. Curatirea se face prin taina sfintei
spovedanii si a impartasaniei.
Intampinarea Anului Nou se face cu mult timp inainte prin invatarea plugusorului,
confectionarea hainelor si a mastilor populare , care in ziua de 31 decembrie a
fiecarui an sunt purtate de tineri pentru a inveseli oamenii.
Acest obicei vine din vechime, demonstrand inca o data ca plugaritul i-a insotit pe
inaintasii nostri de-a lungul istoriei.
Un vechi obicei pastrat peste veacuri este "Jocul caprei". Grupul de tineri care
doresc an de an sa pastreze acest obicei invata cu grija rolurile si transmit un
mesaj de sanatate si belsug in viitor.
In fiecare an "Capra" de la Sanduleni a fost invitata la "Festivalul datinilor si
obiceiurilor de iarna" de la Bacau.
In comuna se pastreaza obiceiul hramurilor bisericesti specifice cultului ortodox s
catolic.
Biblioteca
Infiintata in anul 1964, aceasta a deservit de-a lungul anilor populatia comunei,
indiferent de varsta si categorie socio-profesionale cu multe informatii.
In functie de bugetul alocat s-au achizitionat documente incat sa se satisfaca
utilizatorii. Fondul de carte a fost asigurat prin finantare publica si donatii de la
Ministerul Culturii. In anul 2005 s-a ajuns la un fond de carte de 7138 volume.
Biblioteca a fost si este un nesecat izvor de informatii. Cu ocazia aniversarilor
culturale, serbarilor scolare, activitatilor educative, biblioteca a oferit materiale
bibliografice pentru documentare.

si dotarea institutiei cu mijloace moderne de informare.
Monumente
Comuna Sanduleni se inscrie printre comunele care au dat jertfa in primul si al
doilea razboi mondial. Semn al recunostintei si pretuirii inaintasilor nostri, in
comuna au fost inaltate 2 monumente inchinate eroilor cazuti la datorie.
Primul monument a fost construit in anul 1920 in satul Versesti.
Al doilea monument a fost ridicat in anul 1932 in centrul comunei. In anul 1988
monumentul a fost renovat. Monumentul din blocuri de piatra este inalt de 4 m si
este inchinat eroilor din 1916-1918.

In Sanduleni exista un muzeu al satului infiintat de preotul ortodox Daniel Puiu.
Muzeul se afla intr-o casa batraneasca inchiriata de preot si aici se gasesc obiecte
de arta, costume populare. Cladirea adaposteste si multe picturi pe sticla precum
si sculpturi in lemn apatinand copiilor din sat.

