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Desi se vorbeste despre inceputurile scolii pe meleagurile
Budestiului ca fiind inca din secolul al XV -lea, prin existen?a unei
scoli pe langa o manastire, documentele atesta acest lucru abia in
anul 1870, cand se face referire despre un scolar si 6 banci pentru
elevi, existente in aceasta localitate.
Dupa anul 1880, documentele fac referiri mai bogate si mai exacte
despre scoala si despre elevi. Daca prin anul 1890 documentele
amintesc despre o scoala cu 5 incaperi, in anul 1893 se vorbeste
despre construc?ia unei scoli, pentru ca in anul 1913 sa se
cunoasca si inventarul acesteia.
In perioada anilor 1887 - 1911 au fost inscrisi la scoala 293 copii.
Astfel, in urma recensamantului efectuat in 1910, din 2642 de
locuitori, doar 232 stiau carte.
Incepand cu anul scolar 1919 - 1920, inva?amantul din Budesti
cunoaste o dezvoltare evidenta in compara?ie cu perioadele
anterioare, iar in anul 1952 se construieste si se da in folosin?a o
scoala cu doua nivele, avand 6 sali de clasa si un internat. La
aceasta scoala au frecventat cursurile copii proveni?i atat din
comuna Budesti si satul Sarbi, sat apar?inator comunei, cat si din
comunele alaturate, respectiv: Breb, Calinesti, Desesti.
In anul 1964 se construieste inca o scoala in comuna Budesti, in
partea numita Susani, iar in anul 1973 se mareste numarul salilor
de clasa existent la scoala din centrul comunei, urmand apoi de
alte modernizari ale acesteia.
La inceputul anului scolar 1981 - 1982 erau inscrisi la scoala din
Budesti 587 elevi, care erau instrui?i si educa?i de 24 cadre
didactice, din care: 8 inva?atori, 15 profesori si un maistru
instructor.
Din 1990 si pana in prezent, trei dintre cladirile destinate
inva?amantului cunosc o serie de imbunata?iri si repara?ii. Astfel,
in anul 2006 Scoala cu clasele I - V din satul Sarbi este renovata,
atat in interior, cat si in exterior si este inlocuita re?eaua electrica,
pentru ca in anul 2007, Scoala cu clasele I - V din comuna Budesti
- Susani sa fie reabilitata aproape in totalitate, dupa ce in urma cu
un an a fost construit un grup sanitar nou.
Toate acestea au fost posibile prin implicarea autorita?ilor
administra?iei publice locale. Tot datorita sprijinului acordat de
catre autorita?i, dar si prin sprijinul Inspectoratului Scolar
Jude?ean, Scoala cu clasele I- VIII din comuna Budesti este
reparata si modernizata, dotata cu mobilier nou si mai ales cu
material didactic.
In anul scolar 2007 - 2008 sunt inscrisi 373 elevi si prescolari:
• in inva?amantul prescolar - 89 copii, organiza?i in 5 grupe;
• in inva?amantul primar - 130 elevi, organiza?i in 8 clase;
• in inva?amantul gimnazial - 154 elevi, organiza?i in 8 clase.
Prescolarii si elevii sunt deservi?i de un numar de 37 persoane, din
care:
• 31 cadre didactice: 18 profesori, 8 inva?atori, 5 educatoare.
• 6 persoane ca personal T.E.S.A.
Dintre cadrele didactice existente in comuna majoritatea sunt
calificate, avand studii de specialitate, iar restul sunt suplinitori. De
asemenea, cadre didactice au domiciliul pe raza comunei Budesti,

iar celelalte cadre sunt provenite din localita?ile vecine comunei,
respectiv: Calinesti, Ocna Sugatag.
Exista o biblioteca, Biblioteca "Mihai Cupcea" , care a fost
reabilitata si care de?ine 5500 volume de carti. Institu?ia poarta
numele" Mihai Cupcea" in memoria regretatului poet Mihai Cupcea,
fiu al locului.
In cadrul scolii din comuna Budesti, pe langa cele 8 sali de clasa
existente, a salii profesorale si a altor doua birouri, exista si un
Muzeu Scolar, unde sunt expuse aproximativ 500 de obiecte si
piese cu specific tradi?ional zonal. Prin existen?a acestui muzeu,
dar si prin faptul ca sunt localnici care se ocupa inca cu
mestesugurile specifice, tradi?ionale, se urmareste men?inerea,
promovarea, continuarea acestor indeletniciri si implicit promovarea
comunei ca si pastratoare de tradi?ii si obiceiuri.
Pastrarea tradi?iei este observabila si in perioada sarbatorilor de
iarna, cand localnicii obisnuiesc sa colinde asa ca strabunii lor,
copiii umbla cu "Capra", Plugusorul", etc, dar si prin portul popular
al localnicilor in zilele de peste saptamana, dar mai ales in zilele de
duminica si sarbatori cand sunt prezen?i la Bisericile existente in
comuna.
Patru dintre cele cinci Biserici existente, sunt Biserici construite din
material lemnos: trei Biserici monument istoric, inscrise in
patrimoniul na?ional, o Biserica monument istoric UNESCO.
Biserica " Sfantul Nicolae" Josani, construita in anul 1643, este
Biserica monument UNESCO si este vizitata frecvent de diversi
turisti din ?ara si strainatate, fiind amplasata langa drumul
jude?ean, in chiar centrul comunei Budesti. Tot in comuna Budesti,
dar in zona numita Susani este o Biserica de lemn, care poarta
acelasi hram cu cea din Josani, respectiv Biserica "Sfantul
Nicolae". Aceasta este construita in anul 1586.
In satul Sarbi, in partea numita Susani, exista o Biserica de lemn,
Biserica " Sfanta Paraschiva", construita in anul 1532, care a fost
restaurata in anii 2000 - 2001 . In partea de jos a satului Sarbi,
numita Josani, este o Biserica de lemn, avand acelasi hram ca si
Biserica din Susani, construita in anul 1665, a carei restaurare
urmeaza sa inceapa in decursul anului 2008.
Biserica "Sfanta Treime" din comuna Budesti, din caramida, ale
caror lucrari de construire au inceput in anul 1990, se afla inca in
perioada de finisaje. Pentru aspectul ei actual s-au implicat 3
preo?i, care au avut atat sprijinul localnicilor, cat si al autorita?ilor
publice locale.
"Manastirea Sfin?ii Constantin si Elena" a fost construita incepand
cu anul 1994, din material lemnos, avand acelasi specific ca si al
celorlalte Biserici din lemn din comuna. Aceasta se afla in comuna
Budesti, in locul numit Rosia.
In comuna Budesti vie?uiesc in buna armonie credinciosi ai
diferitelor culte crestine, majoritari, in propor?ie de 95%, fiind
ortodocsi.

