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Acest material a fost realizat în cadrul proiectului ”Izvoarele Unveiled” Ref. ID [2016-3-RO01-KA105-035584], proiect în 
cadrul Serviciului European de Voluntariat cofinanțat de ANPCDEFP prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene și 

implementat în România de Curba de Cultură

Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru realizarea acestei publicații nu reprezintă aprobarea conținutului acesteia, ci 
reflectă doar viziunea autorilor, iar Uniunea Europeană sau instituții ale acesteia sau care acționează în numele ei nu pot fi 

făcute răspunzătoare pentru orice utilizare a informațiilor conținute.
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Materialele din această carte au fost adunate de o echipă de tineri veniți din toate colțurile Europei. Fiind dornici să descopere o mică comunitate rurală, 
Isabella, Alba, Roman și Gabriel s-au alăturat proiectului Izvoarele Unveiled în vara lui 2017. Într-un an scurt ei au învățat bazele limbii locale, au 
construit prietenii atât cu seniorii cât și cu tinerii din comună, au creat o hartă interactivă a comunității, au filmat localnici și viața lor de zi cu zi, au cercetat 
geografia, istoria, cultura și folclorul zonei. Gala Națională a Voluntarilor 2017 le-a recunoscut eforturile în mod public numindu-i finaliști la categoria 
Echipa de Voluntari a Anului. 

"O monografie culturală a comunei Izvoarele”

Publicată de Curba de Cultura în Izvoarele, Prahova 2018
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DESPRE
CARTE

Acest material este rezultatul cercetării de 12 luni asupra vieții comunei Izvoarele din Prahova, România. Fără a avea pretenția că este un document 
academic și construind pe informații etnografice modeste, este rezultatul efortului susținut al celor patru voluntari europeni, și al echipei lor de 
coordonare, care s-au îmbarcat în călătoria de descoperire a neobișnuitului și a extraordinarului în, ceea ce este pentru ochii localnicilor, mundanul și 
obișnuitul.

Acest material nu reprezintă o încercare de descriere densă și analiză a vieții comunității din Izvoarele, Prahova, însă ar putea scoate în evidență, chiar 
și pentru ochiul neatent, câteva din caracteristicile culturale, personale și foarte subiective ale vieții de zi cu zi de la noi din sat.

A trecut deja o vreme de când antropologul român Vintilă Mihăilescu (2013) a spus că spiritul de comunitate a dispărut, referindu-se la viața satelor din 
România. Nouă, la Curba de Cultură, ne-a fost dificil să acceptăm această realitate încă de atunci și am căutat să dezgropăm acest simț al identității 
comunitare. Unul împărtășit în toată comuna. Pentru că o identitate comună, una conștientă, este ceea ce aduce oamenii, și îi ajută să rămână, 
împreună. 

Acest material este centrat pe oamenii comunei noastre și pe mediul lor, pe gândurile și practicile pe care le-au împărtășit cu noi, pe animalele și 
geografia lor, pe cărările și locurile lor de scaldă. Acest material reprezintă piatra de temelie pentru ceea ce noi ne dorim să fie – parafrazându-l pe 
George Stocking – o etnologie care construiește un sat și care, sperăm noi, va deschide calea pentru alți studenți și cercetători care doresc să 
investigheze viața de zi cu zi a cetățenilor din satele Europei de Est.

Curba de Cultură
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DESPRE
ECHIPA

Isabella Campo vine din Italia și chiar înainte să se mute în România a studiat la Paris unde a terminat un master în Istorie. 
Isabella este practic un dicționar ambulant, fiind fluentă în italiană, franceză, engleză română și greacă veche și e capabilă 
să învețe orice altă limbă care îi iese în cale – în ultimul an a practicat spaniola și ceha cu colegii ei. Îi place să citească dar și 
să facă drumeții și să se plimbe aiurea prin comună. În anul ei aici a explorat cultura românească în profunzime cu 
precădere arhitectura, istoria și geografia zonei. Fiind o persoană foarte analitică dar și pricepută la tehnologii ea e capabilă 
să raspundă la aproape orice întrebare și știe cel mai bine unde sunt toate locurile din comună.  

Gabriel Eduardo Marimón vine din Spania dar e originar din Argentina. Pasionat de muzică, cinema și animație, priceput 
la computer și camera video, Gabriel a fost principalul cameraman și editor al materialelor digitale ale proiectului. Pe lângă 
aceste abilități, Gabriel a fost (împreună cu Roman) întotdeauna primul la a lua contact cu localnicii, fiind foarte sociabil și 
entuziast când vine vorba de… aproape orice. El este de asemena specializat în dulciuri românești la 1 leu bucata, muzică 
în trend și locuri de distracție când ai 21 de ani. 

Alba Romo Calvo a studiat Antropologie Socială și Culturală în Madrid, Spania. Fiind foarte curioasă când vine vorba de 
diferite culturi, Alba și-a dezvoltat competențe și peste ocean – în Chile și Japonia. În ceea ce privește cultura românească 
Alba este pasionată de festivități și celebrări, precum și de rolul religiei ortodoxe în cultura românească. La fel ca și Isabellei, 
Albei îi place să facă drumeții și să vorbească cu localnicii. Ea a fost prima care s-a alăturat ritualurilor de Crăciun, a fost la 
colindat cu copii din comunitate – și a adunat o cantitate de dulciuri demnă de invidiat. 

Roman Kadlec e din Cehia, unde a terminat studii de marketing și comunicare. Pasiunile lui sunt multe și variate, dar cântatul la 
chitară profesional este una dintre cele mai evidente – în doar câteva luni în Izvoarele aceste abilități i-au adus lui Roman un rol 
într-o piesă locală de teatru. Având istoric ca solist într-o trupă de rock'n'roll în Cehia, este foarte priceput la a se face plăcut printre 
localnici și la a-și face prietenii durabile. Roman e curios să afle mai multe despre gospodăriile tipice, agricultură și creșterea 
animalelor și despre tot ce implică natură. El zice că dealurile, pădurile și munții fac din Izvoarele un loc minunat. 
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GEOGRAFIE

DESPRE COMUNĂ

Comuna Izvoarele, formată din satele Malu Vânăt, 

Homorâciu, Izvoarele, Schiulești, Chirițești și Cernești, se 

situează în nordul județului Prahova – care face parte din 

regiunea Muntenia (cunoscută și sub numele de Valahia). 

Comuna este unitatea administrativă a celor șase sate 

menționate mai sus (oficial din 1968) și, conform împărțirii 

teritoriale românești, această formă de organizare implică 

o dimensiune mai redusă decât cea a unui oraș. Suprafața 

totală a comunei este de 75 km pătrați, incluzând aici 

zonele rezervate pentru agricultură și pășunat și zonele de 

locuit (intravilan).

Acest loc este relativ apropiat de 3 orașe mari: la sud este 

orașul industrial Ploiești, mai departe la sud este capitala 

țării, București, iar la nord, traversând Carpații, este 

Brașovul. Legăturile dintre cele 3 orașe și comuna 

Izvoarele sunt posibile mulțumită șoselei naționale DN1A 

care este folosită în principal pentru transporturi 

comerciale.
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Munții Carpați, unul dintre cele mai mari lanțuri muntoase din Europa, sunt și ei aproape de comună, Carpații de sud. Zona este caracterizată de dealurile care 

înconjoară comuna, de Valea Teleajenului și de râul Crasna care o traversează. Zona este bogată în resurse acvifere aproape de suprafață care alimentează 

râurile și generează un număr mare de izvoare naturale. Acesta este motivul pentru care de-a lungul satelor din comună există un număr mare de puțuri și 

fântâni (cea mai mare parte cu apă potabilă).

Comuna beneficiază de altfel și de un ecosistem liniștit, cu un peisaj și o biodiversitate bogate, fiind habitatul natural al unor specii amenințate, precum ursul 

brun și lupul, care trăiesc în păduri bătrâne de brad și molid. Mediul înconjurător este caracterizat de un climat continental temperat, însemnând că diferențele 

de temperatură dintre sezoane sunt semnificative, cu veri călduroase care pot depăși 30 de grade Celsius și ierni friguroase cu temperaturi sub -20 grade 

Celsius. Sezonul ninsorilor se desfășoară între Noiembrie și Martie iar ploile sunt foarte comune primăvara și toamna, creând condițiile perfecte pentru pădurile 

bogate ale zonei.

Amplasarea geografică a comunei determină parțial condițiile și stilul de viață al locuitorilor. Agricultura și creșterea animalelor sunt principala activitate și sursă 

de venit și subzistență pentru populație. Locuințele își mențin sistemele tradiționale de încălzire, ceea ce înseamnă că se generează și se menține căldura cu 

ajutorul focului făcut în sobe. Această interacțiune cu mediul înconjurător, utilizând și menținând resursele naturale, face aproape posibilă independența 

comunei în privința resurselor.
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THE VILLAGES

Izvoarele: Numele de Izvoarele vine de la numeroasele izvoare naturale care se găsesc în zonă.

Homorâciu: De la maghiarul homor care înseamnă “repede”. S-ar putea referi la viteza râului sau, după cum susțin unii oameni, la 
imaginea păstorilor și a animalelor lor coborând in viteză dealurile abrupte. Pământeni = localnic; Ungureni = oameni care au venit din sau 
de peste munți

Malu Vânăt: Probabil se referă la culoarea întunecată a argilei sau a sării de pe dealuri.

Cernești:  Numele vine de la prima familie care s-a așezat aici, pe nume Cernat.

Chirițești: După numele unui anumit Chiriță, ai cărui moștenitori s-au așezat aici împreună. Cunoscut și sub denumirea de “peste gârlă”. 

Schiulești: Din "Schei Brașovului", o parte din orașul Brașov, din care comercianții au venit prin munți. 

SATELE



SCURT ISTORIC



În zilele noastre comuna Izvoarele este traversată de Drumul Național 1A care face legătura între București și Brașov. Aici, camioanele mari și claxoanele se amestecă 

cu căruțele și cu mugetul vacilor. Ai putea spune că este doar un loc în drum spre altundeva. Satul are legături bune cu restul lumii largi mulțumită șoselei dar se uită la ea 

cum depășește viteza în timp ce își păstrează propriul ritm încet și sigur.

Pentru o perioadă foarte lungă acesta a fost un loc de legătură. Poziția de-a lungul râului Teleajen, un foarte bun canal de comunicare, a încurajat oamenii să se așeze 

aici încă din Preistorie. Arheologii au găsit urme de așezăminte în satul Homorâciu care datează încă din perioada pe care o numim Neolitic (5000 – 3500 î.e.n.). 

Pământurile fertile și clima blândă au ajutat la rândul lor.

Pe dealul numit Cetățuia au fost găsite urmele unei cetăți dacice. Ruinele cetății nu mai sunt vizibile astăzi dar obiectele metalice pe care le-au descoperit arheologii sunt 

expuse în Muzeul de Istorie și Arheologie din Ploiești. Sătenii spun că oamenii au continuat să sape o perioadă îndelungată pe vârful dealului în căutare de “comori”.

Cetatea a fost distrusă de Romanii care i-au învins pe Daci și au cucerit regiunea. Au construit și ei o fortăreață, nu foarte departe de aici, pe cealaltă parte a dealului. În 

secolul 2 e.n. zona aceasta era la granița Imperiului Roman, granița însă nu era un zid menit să țină oamenii afară sau o linie strictă de demarcație între exterior și interior 

ci, mai curând,  avea rol de control asupra persoanelor care intrau și ieșeau din Imperiu. În cazul Văii Teleajenului, aceasta a fost un coridor între Dunăre, la sud, și 

Transilvania, la nord, pe unde treceau populațiile nomade și cumpărau diferite produse, așa cum este sarea care se găsește în cantități generoase în regiunea noastră. 

Acesta este principalul motiv pentru care putem găsi încă fortificații Romane pe toata lungimea Văii – observarea mișcării populațiilor barbare și controlul resurselor.

SCURT ISTORIC



A fost o strategie bună dar nu a durat la nesfârșit. După ce Imperiul s-a destrămat, diferite populații au ocupat zona, una după cealaltă. În această perioadă a invaziilor, 

din moment ce nu exista o putere centrală suficient de solidă încât să facă populația să se simtă în continuare în siguranță, oamenii s-au bazat pe comunitățile locale 

pentru apărare și negoț. Orașele și-au pierdut importanța iar satele au înflorit.

Nu avem o modalitate de afla cu exactitate când s-au format satele din comună dar, la fel ca și alte așezări din această parte a României, au fost locuite de țărani liberi 

numiți moșneni care stăpâneau pământul pe care îl lucrau și pe care trăiau, spre deosebire de șerbii care trebuiau să lucreze pământul altcuiva și să se supună 

poruncii stăpânului. Independența țăranilor este evidentă din forma pe care o au satele: ele nu sunt ridicate în jurul unui castel nobiliar sau în jurul unei mănăstiri ci 

urmează drumul sau sunt concentrate în jurul unui element important pentru comunitate – cum este în cazul acesta biserica. 

Localnicii încă se mândresc cu tradiția lor de independență rurală și a resurselor.

Chiar și așa, comunitățile nu au fost deloc izolate iar in secolul XIII Valea Teleajenului a continuat să fie o legătură importantă între Nord și Sud, în special pentru cei 

care fugeau de stăpânirea maghiară din Transilvania. Cum lorzii maghiari au preluat controlul Transilvaniei și au încercat să preia și mai multă putere asupra 

pământului – le-au luat țăranilor libertățile tradiționale. Atunci oamenii au început să migreze spre sud și mulți dintre ei s-au stabilit aici, aproape de graniță.

Cu toate acestea, să te afli într-o zonă de tranzit înseamnă deasemenea că le va fi ușor și inamicilor să ajungă până la tine. Turcii Imperiului Otoman, care au cucerit 

balcanii, au trecut prin Vale și una din lupte a fost purtată în anul 1602 în apropierea satului numit acum Malu Vânăt. 

Crucea aflată pe varful dealului care străjuiește satul Homorâciu comemorează un erou local de legendă numit Stoica, despre care se spune că a vestit sătenilor 

invazia turcă aprinzând un foc uriaș. A fost ucis de dușmani dar toata lumea din vale a avut timp să-și pregătească apărarea. Legenda spune că a fost îngropat pe deal 

și acum dealul îi poartă numele (dealu' Stoichi).

Satele au continuat să se dezvolte în secolele XVIII și XIX, perioadă în care documentele arată numeroase vânzări de terenuri și reorganizări ale teritoriului precum și 

noi construcții comunitare ca biserici sau școli.
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SCURT ISTORICSCURT ISTORIC SCURT ISTORIC

Comunismul din anii '40 a accelerat acesteste schimbări și a adus o 

infrastructură și clădiri moderne. Chiar și așa, pământurile au fost 

confiscate de la proprietari și colectivizate. Retrocedarea, în 1991, a 

proprietăților naționalizate a avut probabil ca rezultat o atașare și mai 

puternică a localnicului de pământ, în ciuda migrației către orașele 

mari încurajată de regimul comunist.

De atunci locuitorii au simțit ritmul schimbării accelerându-se și mai 

mult. Privesc înapoi și văd toate lucrurile care sunt acum pierdute. 

Amintiri, tradiții, bunuri de consum, moștenirea culturală... 

Pe de cealaltă parte, cineva care vizitează zona pentru prima dată ar 

putea simți exact contrariul – timpul aici pare că s-a oprit și trecutul este 

conservat ca într-un borcan. Nu e neapărat contradictoriu, totuși. La 

urma urmelor aici ciobanii au fluiere și câte un telefon Nokia.
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TRECUTUL DIN PERSPECTIVA

LOCALNICILOR



“Am avut o copilărie foarte frumoasă pentru că bunicii erau foarte blânzi și locurile de aici erau foarte verzi și fără bariere. Era un sat în care nu erau foarte multe garduri la 
vremea respectivă.” L., Izvoarele

“Era o legendă, că aici e îngropată o comoară. Și veneau oameni și săpau să găsească comoara, dar nu cred că a fost o comoară. Dar, noi veneam, copii fiind, să vedem 
pe aici, să ne plimbăm… Era pădurea frumoasă… Mi să părea drumul scurt, acum mi s-a părut mai lung.” A., Cernești

“Aici a fost un loc viran. Fără nimic. Adică un deal și câmpie. Inițial, peste pârâul nostru, pârâul Crasna, s-a înființat de câțiva oameni veniți din alte părți o mică așezare, 
foarte mică așezare care a fost înființată poate acum 40-50 de ani să zicem. O așezare foarte mică cu niște căsuțe mici.“ N., Schiulești

“Perioada anilor 60 a dus la o schimbare, au fost construite alte case în zonă, au fost dărâmate cele vechi, aveau oamenii nevoie de alt spațiu, dar s-au păstrat foarte 
multe grajduri, deoarece în comună erau multe animale; se păstra activitatea asta tradițională, legată de mod de viață.” A., Izvoarele

“Adică pe timpul comuniștilor, așa cu modestele mijloace care erau pe atunci, imediat după război să zicem, s-au creat condiții pentru dezvoltarea comunei. Având 
primărie, având miliție, dispensar uman, veterinar, aveam căminul cultural, de aici din comună.” N., Schiulești

“Și în perioada aceea, înainte de 1989, deci în perioada comunismului, lumea avea tendința asta spre modern. Era demodat să mai ai covor, covor de lână, în casă. Era 
mai la modă să ai covor persan. Îmi aduc aminte obsesia mamei să cumpere un covor persan.” A., Izvoarele

“Eu când am făcut nuntă cu băiatul meu, acum 24 de ani, am dus în salonul de nunți covoare pe pereți, covoare pe jos, covoare din lână. Toate covoarele zestre de la 
mama mea eu le-am dus și le-am expus. A fost prima nuntă din satul Homorâciu, a fiului meu, cu covoare expuse și cu fețe de mese. Eu am început în satul nostru și de 
atunci încoace, rând pe rând pe rând; acum e o firmă care vine și împodobește scaunele, mesele.” M., Schiulești

TRECUTUL DIN PERSPECTIVA

LOCALNICILOR



DEMOGRAFIE



Cu toate că nu există o bază de date actualizată despre locuitorii comunei, au fost făcute niște recensăminte care pot oferi o imagine asupra demografiei zonei. În 

România recensămintele se fac la fiecare 10 ani iar ultimele au fost făcute în 2002 și în 2011.  Datele arată o depopulare progresivă a comunei Izvoarele, având în 2011 

un total de 6577 locuitori, o depopulare care a început în 1984 și continuă până în prezent, cu câteva variații în anii '90.

De la sfârșitul secolului XVII până la jumatatea anilor '80 ai secolului XX populația a crescut. Dar de la începutului secolului XXI depopularea a fost constantă. Anii de 

creștere a populației, în special de la mijlocul anilor '60, au fost anii regimului Ceaușist cu politicile de control și creștere a natalității în întreaga țară, odată cu noua 

industrializare a zonelor rurale din România și cu colectivizarea terenurilor agricole și mai apoi împărțirea și retrocedarea acelorași terenuri și păduri proprietarilor de 

drept.

Din totalul populației, la recensământ majoritatea se declară Ortodoxă, un aspect care este vizibil in comună. Fiecare sat are fie o biserică ortodoxă fie o troiță (o cruce 

care reprezintă credința ortodoxă). Deasemenea, majoritatea populației aparține grupului etnic Român în timp ce populația minoritară aparține etniei Roma. 

Recensământul arată și că cea mai mare grupă de vârstă este cea aflată între 25 și 54 de ani (în special grupul 40-45 de ani) și cele mai scăzute grupe sunt cele aflate 

între 5 și 9 ani și peste 65 de ani.

Cifrele care rezultă din statistică sunt simțite și percepute în moduri diferite printre locuitorii comunei. Câțiva dintre ei simt cum comuna îmbătrânește și că prăpastia 

dintre generații este mare.
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Sentimentul este parțial legat de migrarea locuitorilor, pentru că unii 

dintre ei merg către orașe românești, unii aleg alte țări europene iar 

alții, după ce petrec un timp în alte locuri, revin în comună. 

Aceste familii migratorii nu sunt ieșite din comun și există exemple 

pentru ele. Unele dintre ele au partea mai tânără a familiei în țări 

precum Italia, în căutarea unor salarii mai bune cu care, mai târziu, să 

plătească pentru construcția locuinței de familie în comună; altele au 

slujbe sezoniere în Spania sau Germania pentru a genera venituri 

suplimentare și, cu toate acestea, preferă să-și trăiască viața în 

comună;  iar altele, în special tinerii, preferă să-și construiască 

viitorul peste graniță sau într-unul din orașele mari ale României. Pe 

de-o parte, grupuri de populație tânără migrează în afara comunității, 

pe de altă parte grupuri de adulți revin în comună.

DEMOGRAFIE
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Să fii străin e câteodată un mare avantaj. Într-un mediu complet nou totul este foarte diferit – modul în care arată casele, micile gesturi pe care le fac 
oamenii, invitațiile pe care le primești, oferta din magazine, specialitățile din meniu. Aceste mici situații zilnice pot determina adevărate reflecții asupra 
modelelor sociale și culturale. Următoarele texte sunt inspirate de astfel de situații, de simțăminte, gânduri și scurte conversații care pot – studiate fiind 
sub lupă – dezvălui viața comunei.
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Eram destul de somnoroasă când am intrat pentru prima dată în noua mea casă românească din Schiulești. Era destul de întunecat și 
amintirile îmi sunt cam vagi acum. Mi s-a spus că voi locui într-o casă tipică pentru zona rurală a României, dar la momentul respectiv 
nu știam ce înseamnă asta. Estelle și Kristina m-au ajutat să îmi car bagajul prin curte iar Fifty Shades, câinele și paznicul casei lătra 
continuu. M-am îndrăgostit pe loc. Am ales să stau în camera cu ușă direct afară deoarece vara iubesc să stau pe prispă cu o carte în 
mână, la soare și să absorb cât mai mult soare posibil până se trezește toată casa. Acesta era ritualul meu de relaxare și reîncărcare 
înainte de a mă apuca de noutățile copleșitoare din mediul străin. Acum Schiulești se simte ca acasă. 

Vorbind cu oamenii am fost surprinsă de puternicul lor atașament nu doar către localitatea de baștină dar și către casa natală. 

Casa voluntarilor din Schiulești este într-adevăr un exemplu de casă tipică zonei rurale. A fost modificată în timp, spre exemplu grajdul de vite a fost transformat în o a 
doua baie încălzită cu panouri solare, dar structura generală a fost păstrată. 

În casă se poate intra pe două uși diferite, una pe lateral iar cealaltă direct de la stradă. În casele pe care le-am vizitat există același aranjament, ușa laterală fiind folosită 
mult mai des decât cea frontală, care este mai degrabă o intrare oficială pentru oaspeți și ocazii deosebite. Doar o singură dată am văzut-o pe tanti P. folosind intrarea din 
față pentru a primi musafiri la prânz. Partea din față a casei este de obicei cea mai bine îngrijită și are rol de spațiu de expoziție pentru covoarele pe care le face.  

Un alt aspect tipic acestor case este bucătăria de afară. Acest tip de anexă este numit “bucătărie de vară”deoarece pe timp de vară gătitul în casă ar face-o mult prea 
călduroasă. Oricum ar fi bucătăria pare a fi centrul gravitațional al casei și locul unde oaspeții sunt primiți. Una dintre sursele noastre, care locuiește într-o casă nouă , 
modernă, are chiar două bucătării: una în spate pentru gătit și una aproape de intrare pentru a-și întreține musafirii.

Casele au adesea mai mult de o anexă, îndeosebi dacă locuitorii lor fac și activități agricole. Există hambare și cotețe pentru animale și spații pentru lemn și fân. Adesea, 
într-un colț, poate fi văzută toaleta exterioară, mai ales pentru că a avea o baie în casă nu e posibil pentru toată lumea. 

O CASA IN
IZVOARELE



Conform unui studiu Eurostat publicat în ianuarie 2016, acesta este cazul a 38.1% din gospodăriile românești. Tanti M. ne-a zis: “Cei mai mulți au (baie) în curte. De 
exemplu vecina mea nu și-a construit în casă încă, că nu are posibilitatea”. 

Costurile sunt un obstacol major, dar chiar mai grea e racordarea la serviciul public de apă și canalizare. În prezent doar 30% din populația rurală a României are acces la 
apă curentă. 

Anexe precum baia sunt construite direct pe sol și câteodată făcute în întregime din lemn. Cele mai multe din clădirile principale sunt ridicate de la nivelul solului. Se 
poate vedea de afară locul în care pietrele beciului sunt vizibile în partea de jos a pereților. Beciul este folosit ca spațiu de depozitare. Acolo am văzut depozitate 
alimente, cantități mari de sticle de plastic, iar în cazul casei voluntarilor din Schiulești, este chiar un izvor. 

Casele în construcție sunt foarte des întâlnite. Două dintre familiile pe care le-am vizitat ridicau noi construcții și o mare parte din localnici aduc îmbunătățiri caselor. “E o 
muncă ce nu se mai termină” a zis unul dintre ei, din moment ce reparațiile la casă le fac înafara muncii lor de zi cu zi. Foarte rar sunt arhitecți implicați în proces, expertiza 
constructorilor venind din familie sau din experiența în munca în sectorul construcțiilor. “Fiul meu a făcut-o, e constructor” ne-a zis tanti M. 

Construcțiile pe care le vedem în sat sunt o expresie a ceea ce se numește “arhitectură vernaculară”: arhitectura creată de oameni care nu sunt profesioniști, folosind 
materiale locale și construind după propriile nevoi în contextul comunității locale. Fiecare zonă are tipul său de arhitectură vernaculară care se dezvoltă de la sine și 
reflectă geografia, climatul, cultura și comunitatea specifică acelui loc.

Gospodăria lui M. în Izvoarele va trece printr-un proces de renovare a anexelor urmând tehnici tradiționale de construcție: izolarea de calitate, materialele ecologice și 
păstrarea tradițiilor stau la baza alegerilor pe care le-au făcut. 

O CASA IN
IZVOARELE
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Piatra, lemnul și lutul sunt materiale tradiționale în zonă, dar oamenii care țintesc spre 
case cu aspect modern folosesc ciment, cărămizi și metal. Nu e neobișnuit să vezi case 
cu pereți de beton, arătând neterminate, dar cu oameni locuindu-le. Construcția unei 
case poate fi un proces lung, depinzând de disponibilitatea de timp și bani. 

Refolosirea materialelor nu este o practică nemaivăzută, fără să luăm în considerare 
aspectele ecologice, sătenii folosesc aproape toate resursele disponibile: colectarea 
borcanelor goale, refolosirea scaunelor de mașini, utilizarea geamurilor de la bucătărie 
pe post de seră… Unul dintre cei intervievați a zis că folosește pietre din casa demolată a 
mătușii sale pentru a construi una nouă. De asemenea și-a exprimat regretul pentru 
demolarea vechii case: “Aveam o casă aici, una veche, îmi pare rău că am demolat-o, m-
am lăsat influențată… așa a fost conjuctura”. 

Din moment ce casa este fața cea mai publică a unei familii, presiunea socială poate fi un 
factor determinant când vine vorba de alegeri cu privire la construcție. Construind mai 
mare și mai modern poate fi un mod de a crește statutul social în comunitate.   

Totuși multe clădiri își mențin aspectul vechi, cel puțin pe una din fațade. Unele dintre 
casele vechi au lambriuri exterioare din șindrile de lemn prinse pe pereți. Localnicii spun 
că e estetic și bun izolator, dar este foarte scump și e nevoie de un meșter să fabrice, 
șlefuiască și să impermeabilizeze fiecare bucată în parte, care mai au în plus și nevoie 
de întreținere constantă și nu mai sunt meșteri în zonă care să facă asta. Șindrilele sunt 
specifice pentru zona de munte și nordică a județului Prahova, datorită disponibilității 
lemnului și a nevoii de izolație. 



Locuitorii din Izvoarele sunt proprietari de case: în 2015 rata de împroprietărire în România era de 96.4%, fiind cea mai mare din Europa. De la sfârșitul perioadei 
comuniste în 1989 și de la retrocedările terenurilor particulare în 1991, aproape fiecare român a fost proprietarul casei în care locuiește. 

După ce au trăit într-o perioadă în care acest lucru nu era posibil, acum oamenii atribuie deținerii unei case o importanță deosebită. Emigranții mențin o legătură 
puternică cu satul natal, fiind și cazul fiului lui tanti M. care lucrează în Italia și investește bani în extinderea casei familiei.
 
Cuvântul românesc casă are sensul de adăpost sau locație – fie ea casă sau apartament – unde locuiește o persoană ori o familie, ca unitate. Apoi mai este cuvântul  
acasă care este similar ca sens englezismului “home” dar este defapt un adverb. Poți să mergi acasă ori să te simți acasă, dar nu este ceva tangibil. 

Pe durata șederii mele în sat am avut timp să observ peisajul unicat creat de caracterul caselor care îl compun, dar și sentimentul de acasă al locuitorilor creat prin 
locuirea și împărtășirea lui cu voluntarii pe care i-au primit în locuințele lor.   

O CASA IN
IZVOARELE
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Când am vizitat casele locuitorilor din zonă pentru prima dată am fost surprinsă de grădinile pe care le au și de numeroasele posibilități 
de a le aranja. Nu m-am așteptat să găsesc în grădini spații pentru a cultiva legume și pomi fructiferi, pentru a crește animale, în timp ce 
mai rămâne spațiu și pentru o grădină de flori. Am descoperit de asemenea și cât de bine întreținut este acel spațiu, în mod special 
primăvara și vara, cu florile înflorite, cu legume crescute (legume precum roșii, fasole verde ori dovlecei), cu pomi fructiferi (precum 
meri, peri ori pruni) și cu toate animalele agitându-se încoace și încolo în toată grădina (în mod special găini, vaci, cai și oi). Am observat 
și cât de important este pentru localnici să aibă grijă de grădini și de animale, deoarece ele reprezintă partea cea mai importantă a 
subzistenței lor în mediul rural. 

În ce privește resursele agricole comuna Izvoarele este capabilă să se susțină singură. Suprafața totală este de 7501 hectare, din care 2767 hectare sunt folosite cu scop 
agricol. Datorită zonei geografice în care se află comuna, aceasta are un climat favorabil, cu temperaturi moderate pentru agricultură și vegetație spontană (media anuală 
fiind de 6 ºC). În ciuda generalizării înformațiilor despre comună, există ușoare diferențe între sate. Există zone agricole mai mari în Malu Vânăt, Homorâciu și Cernești în 
timp ce în Schiulești și Izvoarele acestea sunt mai limitate.  

În această comună este foarte comun să existe o grădină sau chiar mai multe în zona în care se află casele. Locuitorii folosesc acel spațiu pentru subzistență, asta 
însemnând că îl folosesc pentru a cultiva legume, pomi fructiferi, a crește animale ori pentru a depozita fân și lemne. Fiecare gospodărie aranjează acel spațiu diferit, 
depinzând de localizarea casei, deoarece solul poate fi plat, în pantă, aproape de râu sau de deal, printre altele. De asemenea depinde și de cât spațiu deține fiecare 
gospodărie, unele având grădini mai mici deoarece așezarea nu permite, dar proprietarul poate avea o altă grădină mai mare undeva în afara zonei construite. Dacă 
localnicii au oi sau capre, de obicei aceștia au și un teren delimitat cu garduri în afara zonei centrale și a străzilor principale din sat, spații ce pot fi observate de obicei pe 
ulițele și cărările ce ies din sat, în zona deluroasă unde crește mai multă iarbă. 
Vacile sunt lăsate zilnic în grija unui văcar (persoana responsabilă de îngrijirea acestora) pe perioada primăverii și a verii, undeva la marginea satului, într-un loc numit 
generic izlaz (pășune) cu iarbă suficientă și apă pentru acestea. La finalul fiecărei zile, vacile se întorc acasă pe drumul principal și fiecare se oprește la poarta gospodăriei 
de care aparține, mugind pentru ca proprietarul să îi deschidă poarta. Văcarul, fie că e un el sau o ea, face din asta o meserie, fiind plătit de localnicii care au nevoie de 
cineva să aibă grijă de vacile lor. 

În general, legumele cultivate în grădinile fiecăruia sunt: ceapă, morcovi, cartofi, ardei, porumb, roșii, dovleci, castraveți, dovlecei și varză. Fructele cel mai des întâlnite 
sunt: mere, pere, prune, struguri și fructe de pădure. În ce privește animalele, localnicii au de obicei porci, găini, cocoși, rate, vaci, capre, oi, curci și cai și pe lângă acestea, 
câini și pisici. Dintr-o astfel de varietate aceștia obțin lapte, ouă, brânză, miere, gem, dulceață (un gem mai gros cu bucăți de fructe) și produc de asemenea băuturi 
alcoolice și nonalcoolice, precum sucuri, must, vișinată (o băutură alcoolică făcută din vișine de obicei și cu un gust dulce) și țuică (băutură alcoolică puternică făcută din 
prune). Însă nu toți locuitorii au o astfel de varietate în grădinile lor, prin urmare aceștia fac schimburi între ei cu ceea ce au și ceea ce au nevoie, acest lucru fiind o practică 
curentă în comună. O altă practică curentă este creșterea porcilor pentru vânzare sau pentru consum în gospodărie. Iar dacă e vorba de ultima variantă, acest lucru se 
petrece de obicei în noiembrie-decembrie, deoarece principalele feluri de pe masa de Crăciun conțin carne de porc. Toate aceste practici fac comuna una destul capabilă 
să se susțină singură. 

GRADINI RODITOARE SI
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O altă practică frecvent întâlnită printre localnici este mersul în pădure pentru a aduna ciuperci sau fructe de pădure pentru uz personal. Ciupercile sunt căutate și 
culese cel mai adesea toamna, acesta fiind sezonul lor. În comună există o zonă anume unde se găsesc ciuperci, și este în apropierea satului Schiulești în 
împrejurimile mănăstirii și poate fi accesată atât din Schiuleşti cât și din Izvoarele. Acea parte de pădure este destul de accesibilă desi drumul are o lățime 
suficienta pentru două mașini să se întâlnească. În plus, zona în general este curățată și păstrată destul de bine, ceea ce o face ideală pentru ca ciupercile să 
crească acolo. 

Cu aceste resurse agricole locuitorii își prepară mesele combinând diferitele resurse alimentare. Prin urmare e posibil să găsești preparate cu carne, precum 
sarmale (carne, legume și orez rulate în frunze de varză), supă de pui, ciorbă de porc ori mici (rulouri de carne de porc prăjită pe grătar și servită cu muștar și pâine). 
Dar există de asemenea și preparate din legume precum salată de vinete, fasole bătută, mămăligă, ciorbă de legume ori legume la grătar. În plus se prepară și 
feluri dulci precum cozonac ori gogoși. 

După cum se poate vedea, în funcție de zona unde este așezată o casă depinde și aranjamentul curții. Un exemplu specific de utilizare a spațiului curții este cel al 
aceleiași suprafețe cu cea în care se află casa: curtea din fața casei este acoperită de o boltă de viță de vie, cu o cișmea într-un colț ceea ce face curățatul 
legumelor din grădină o sarcină mult mai ușoară. Apoi este casa. După casă vine o a doua curte cu un grajd unde animale precum găini, rațe, capre și chiar vaci se 
plimbă destul de liber. În aceeași curte există și spații rezervate pentru cultivarea legumelor, ca de exemplu tomate, ardei, ceapă, morcovi sau porumb. Și mai în 
spate, este o a treia rezervată cel mai adesea pentru pomi fructiferi precum pruni, peri și meri.
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Un exemplu de utilizare diferită este existența curții în afara zonei casei: 
în situația asta, curtea este apropiată de casă. Una dintre curți este în 
fața casei, de cealaltă parte a aleii care o traversează. În curtea care 
este in interiorul zonei locuibile se găsesc de obicei câțiva pomi 
fructiferi, ori în alte cazuri o grădină de flori. În același timp în cealaltă 
grădină (care are un sol mai drept) mai înafara casei se cresc pomi 
fructiferi mai mulți și mai mari precum și alte legume ca ceapă și 
morcovi.  

Pentru locuitori există câteva posibilități de-a lungul anului să își 
expună și să își vândă produsele. Este destul de obișnuit ca în timpul 
unor festivități religioase, precum Sfânta Paraschiva, locuitorii 
aranjează un târg în sat unde vând legume și fructe și în care se 
prepară de asemenea, mici. 

Pentru Ziua Comunei, care se ține în primul sfârșit de săptămână din 
iulie, oferă de asemenea șansa de a vinde produse făcute în casă, 
precum gem, dulceață, miere, țuică și vișinată, piața este și 
acompaniată de muzică tradițională și dans. Locuitorii nu își expun 
produsele doar în comună ci și înafara ei. Acesta a fost și cazul târgului 
de la Ploiești din 15 octombrie, unde aceștia au vândut produse 
meșteșugărești și făcute în casă. Asemănător acelui târg, în Vălenii de 
Munte se ține Festivalul Țuicii pe 29 octombrie, unde producătorii de 
țuică din Prahova participă pentru a-și prezenta și vinde produsele. .
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TAIATUL 
PORCULUI



La începutul verii, am venit într-o frumoasă zonă a României – Izvoarele, în județul Prahova. E un loc unde lumea se oprește complet și 
ai timp să te gândești și la alte valori. După câteva luni, am întâlnit o familie minunată trăind în micul sat Izvoarele. Îi vizitez adesea cu alți 
voluntari. De asemenea îi ajut în grădină și cu multele animale pe care le au. Într-una din zile familia a decis să pună capăt zilelor unuia 
dintre animale – porcul pe care îl crescuseră de ceva vreme. Aceștia ne-au invitat la ei în această zi importantă pentru a vedea întregul 
proces de tăiere a porcului. Din moment ce aceste momente și situații nu se întâmplă în fiecare zi în viața mea, am decis să merg 
împreună cu ceilalți voluntari.

Ne-am întâlnit cu toții la 7 dimineața acasă la această familie. Tanti M. a pregătit micul dejun iar soțul ei G. a cumpărat țuică pentru un 
început festiv. La micul dejun Tanti M. ne-a explicat întregul proces care va avea loc azi. Apoi G. s-a ridicat și a zis “E vremea!” Prin 

urmare ne-am mutat în grădina lor să vedem totul de la început la sfârșit. G a luat cuțitul și a așteptat un moment în care porcul era tăcut. Apoi am văzut doar că porcul era 
întins pe jos.  Am privit întregul proces cu amuzament și am așteptat următorii pași. G. s-a uita la mine la un moment dat și a zis “Roman vino aici.” Apoi mi-a zis “Trebuie să 
vărsăm puțin din țuica noastră preferată în această zi importantă.” Am fost de acord. Am vorbit și am băut împreună și ne-am bucurat de ziua aceea în timp ce mi-a zis 
“Roman, asta e o zi importantă pentru familia noastră.” Am fost puțin confuz căci uitându-mă împrejur am văzut doar sânge și un porc mort. Am văzut acest proces pentru 
prima dată și poate pentru ultima dată în viața mea, deci aveam nevoie de mai multe amintiri așa că mi-am luat camera și am filmat unele părți din procesul de tăiere a 
porcului. Între timp am văzut că tanti M. și fiica ei pregăteau un mic grătar în grădină. După o vreme am văzut carnea proaspătă pe grătar prăjindu-se pentru prânz. Locul 
în care porcul a fost omorât era plin de sânge și noroi așa că împreună cu G. am curățat totul. La un moment dat el a luat nasul porcului și l-a agățat la fereastră “pentru 
noroc” în gospodărie. Apoi a venit momentul să ne așezăm cu toții împreună cu întreaga familie și să celebrăm această zi la masă. Am gustat o varietate de cărnuri de porc 
prăjite, mămăligă, pâine proaspătă și brânză.

Tăiatul porcului, ori sacrificarea porcului după cum se mai zice, este un eveniment împărtășit de toate familiile din sat. Ziua tăierii porcului este un moment important, 
momentul în care porcul este tăiat, tranșat iar carnea procesată pentru a fi păstrată pentru iarna ce urmează. 
Din moment ce procesul de sacrificare a porcului este ceva mai tehnic, facilitățile bucătăriei și numărul de ajutoare destul de provocator, la momentul tăierii porcului 
familia extinsă, vecinii etc se alătură membrilor gospodăriei pentru a da o mână de ajutor. La începutul acestui proces localnici și măcelari experimentați trebuie să 
pregătească echipamentul. Aceștia folosesc un drug sau un pistol de asomare – pentru a ucide porcul fără durere și stress – ori cum a făcut G. cu un cuțit foarte ascuțit. 

O mulțime de recipiente sunt necesare pentru a pregăti cantități mari de apă fierbinte pentru a spăla noroiul și sângele de pe piele. Pielea porcului trebuie curățată prin 
pârjolire, cuțitele ascuțite sunt de asemenea importante pentru a elimina impuritățile din piele. De asemenea e important să ai deja un loc unde să depozitezi carnea 
porcului pentru întreaga iarnă – ideal este să o congelezi. 

TAIATUL 
PORCULUI



Separarea organelor porcului este cel mai important pas și poate fi făcut doar de către un fermier experimentat ori de un măcelar. După ce perii porcului sunt eliminați, 
cavitatea abdominală este deschisă prin tăiere. Măcelarul scoate intestinele cu grijă fără să le afecteze în vreun fel pentru a nu contamina carnea. Apoi părțile interne sunt 
separate: esofagul, trahea, plămânii, inima, ficatul, splina, rinichii, stomacul și intestinele. Toate părțile interne trebuie curățate cu apă pentru a evita contaminarea și 
murdărirea cu noroi. Locuitorii acestui sat muncesc cel mai adesea pe camp, în grădini și au grijă de animale. Familia pe care am vizitat-o pentru sacrificarea porcului are o 
fermă destul de mare. Aceștia cresc porci, găini, pui, cai, vaci și rațe. În această familie izvorănă este posibilă observarea împărțirii rolurilor individuale când vine vorba de 
tăiatul porcului. Bărbații au înjunghiat porcul și tranșat carnea, în timp ce femeile l-au curățat, au pregătit focul pentru apă fierbinte și au făcut prânzul pentru participanți. 

În cultura traditional-rurală se consideră această zi importantă nu doar pentru carnea obținută prin tăierea porcului dar și prin adunarea oamenilor, prieteni și membri ai 
familiei. În mod tradițional sacrificarea porcului se face în perioada dinaintea Crăciunului deoarece e sezonul produselor din carne care riscă să se deterioreze rapid și au 
nevoie așadar să fie preparate într-o atmosferă rece. Tăiatul porcului are loc de obicei în zona rurală și în orașe mici în timpul iernii. De la simpla preparare a cărnii pentru 
consumul propriu, tăiatul porcului s-a transformat într-o activitate socială și folclorică, ce a luat forma unui act meșteșugăresc la târguri, piețe festive, carnavaluri și 
festivaluri. 

Ritualul sacrificării porcului are loc în jurul sărbătorilor de Crăciun, ca reminiscent al sacrificiilor animale practicate în societățile păgâne (egipteni, greci, romani) în 
perioade de tranziție de la un an la altul, de la un sezon la altul. În perioada dintre vechiul an și anul cel nou, acest ritual are funcție regenerativă. Prin acest sacrificiu, care 
este echivalentul care a ceva ce se încheie și moare, o nouă viață este creată, viața noului an. Și astea deoarece sacrificiul, o moarte violentă, lasă liberă energia vieții 
neconsumate. Prin aceste energii neconsumate, sacrificiul poate să revină la viață, să renască.
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Când am intrat pentru prima dată într-o biserică în comună a fost în timpul sărbătorii de Sfântul Ilie. Eram împreună cu niște studenți la 
antropologie de la Universitatea București și am fost invitați să însoțim o tanti în vizita ei la biserică. Pentru mine a fost pentru prima data 
când am asistat la o slujbă ortodoxă și am descoperit că ritualurile sunt diferite de cele din Biserica Catolică. Și m-au mai suprins și alte 
detalii. Nu mă așteptam să fie o slujbă cântată și nici să descopăr înafara bisericii boxe care să redea slujba, sau că la final de slujbă 
credincioșii să poată mânca din bucatele aduse de preot, călugări (în cazul mănăstirii) ori de alți localnici. 

Dar ce m-a indus în eroare cel mai tare a fost modul de a face semnul crucii și momentul (de exemplu atât atunci când intri în nartex cât și 
în navă sau în momente specifice ale slujbei) deoarece eram familiarizată doar cu ritualurile catolice.

Religia joacă un rol central în comună și printre locuitorii acesteia, religia ortodoxă fiind principala confesiune în România. Credința este parte din viața de zi cu zi dar și 
parte din zilele festive și celebrări. Acest tip de rutină nu este limitat la credință și este prezent în cultură, viața socială, educație și arhitectură, printre alte aspecte. În 
comuna Izvoarele sunt patru biserici ortodoxe cu cimitire, două biserici adventiste și un cimitir, precum și o mănăstire ortodoxă la marginea comunei și numeroase cruci și 
troițe pe întinsul comunei.

Turismul religios este destul de comun aici, și anume excursiile scurte de descoperire a altor biserici, catedrale sau mănăstiri din România. Nu doar locuitorii din Izvoarele 
se alătură acestor excursii, dar și alții din alte părți ale județului vizitează comuna, îndeosebi pentru a vedea biserica din Izvoarele, Biserica Nouă și mănăstirea din 
Schiulești.

Crucile sau troițele din comună sunt de obicei amplasate la răscruci, în apropierea fântânilor, lângă biserici ori lângă case și sunt create în stiluri diferite. Acele cruci sunt 
făcute din lemn sau piatră, decorate cu inscripții, sculpturi și diferite icoane legate de crucificarea lui Hristos, ipostaze ale Fecioarei Maria ori ale apostolilor. Unele cruci 
sunt adăpostite în construcții de lemn cu fereastră sau ușă. Interiorul este decorat asemănător cu un altar, cu crucea unui Iisus răstignit, icoane ale sfinților, flori și candele. 

În general, bisericile ortodoxe din comună au acela și model arhitectural, structura de bază fiind: o prispă afară sub poarta principală, nartexul, nava, altarul (care e 
accesibil doar preotului), un templon și un pantocrator. 
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În Izvoarele cele două biserici ortodoxe sunt folosite în moduri diferite. Biserica Veche (cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril) este folosită în prezent mai mult 
pentru funeralii deoarece se află lângă cimitir ori pentru botezuri deoarece are o fântână anume pentru botezuri. Dar în trecut biserica era folosită pentru slujbele zilnice, 
mai ales pentru că era singura biserică din această parte a comunei și pentru că era într-o zonă destul de central unde se țineau târgurile și festivitățile. 

Biserica a fost construită în 1801 și renovată mai târziu în 1854, iar terminată pe deplin în 1938. Stilul ahitectural poate fi considerat neo-clasic, datorită planului trilobial cu 
abside semicirculare, cu un fronton triunghiular și un turn cu clopot deasupra navei. În interior încă se mai pot vedea picturile inițiale, cu subiecte biblice, picturi făcute de 
Răducan Vintilescu, cel care a și repictat pereții navei și altarul. In portic se află de asemenea picturi reprezentând scene religioase, precum și în nartex, dar în acest caz 
au fost făcute de Petre Zugravu. 

Pe lângă picturi mai sunt și icoane și gravuri în interiorul bisericii care au fost adăugate de-a lungul timpului, reprezentând diferite contexte prin care au trecut Izvoarele. 
Aceste scene fac referire la Țarul Rusiei care a căzut în războiul din 1877, la Primul Război Mondial și la Cel De-al Doilea Război Mondial. 

După cum a fost menționat anterior, mai există o altă biserică, una nouă. Aceasta este situată pe drumul național ce leagă Bucurestiul de Vălenii de Munte și Brașov. 
Această nouă biserică a schimbat nu doar ritualurile religioase zilnice, dar și centrul satului, care este acum pe strada din fața bisericii, unde se țin târguri și festivaluri. 
Această biserică are hramul Izvorul Tămăduirii și este cunoscută drept Biserica Nouă ori Catedrala Plaiurilor.

Dacă vorbim despre istoria și arhitectura bisericii, aceasta a fost construită între 1931 și 1940 sub oblăduirea preotului Gheorghe Iliescu și cu contribuția lui Nae Gaftoi, ca 
principal binefăcător, proprietar al conacului Gaftoi din satul Izvoarele (dar în prezent din cauza trecerii timpului, conacul  a devenit ruine). În plus, biserica a fost pictată în 
aceeași perioadă în care a fost construită și sfințită în 1945. Pentru picturi s-au folosit în principal vopseluri pe bază de ulei, urmând stilul neo-bizantin, lucrare făcută de 
Gheorghe Cepoiu. Simultan, mobilierul și sculpturile interioare au fost făcute de Ion Profirescu din Măneciu Ungureni. 

Biserica a trecut prin câteva procese de întărire a structurii după cutremurul din 1977 care a afectat structura de rezistență. Pe lângă biserică mai există un mic muzeu cu 
obiecte ecleziastice, icoane, vechi cărți de rugăciuni și un prăznicar. 
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În Homorâciu este o biserică numită Biserica Veche ori Adormirea Maicii Domnului. Locuitorii din Homorâciu și din Malu Vânăt vin la această biserică deoarece este cea 
mai apropiată de ei, așadar cu diferite ocazii speciale biserica se umple de oameni, transformându-se într-un fel de centru al satului, fiind de asemenea aproape de 
Centrul Cultural și de stația de autobuz. Toate târgurile și festivitățile au loc pe strada din fața bisericii.  

De sărbători precum Sfântul Ilie, pe 20 iulie, slujba poate dura aproximativ 4 ore. Când intri în biserică este destul de obișnuit să faci semnul crucii, prima dată pe umărul 
drept și apoi pe cel stâng (în timp ce la creștinătatea romană este pe stângul întâi și apoi pe dreptul). Pe timpul ceremoniei religioase, care este cântată, este normal ca 
oamenii să intre și să iasă din biserică și să își arate respectul către icoanele amplasate înăuntru. 

De asemenea, parte a ceremoniei este și numirea anumitor persoane. Un credincios, înainte să înceapă slujba, poate da un nume (fie în viață sau decedat, o rudă sau un 
prieten) preotului și în schimbul unei donații, acest nume va fi pomenit în momentul specific din timpul slujbei. 

Un alt lucru ușor de observat e faptul că există boxe amplasate afară atât la biserici cât și la mănăstire, care fac posibil ca slujba să fie urmărită de afară. Clădirea bisericii a 
trecut prin câteva schimbări de-a lungul anilor între 1848 și 1952. În prezent în curtea bisericii se găsește o nouă clădire, aflată încă în construcție și care va servi în viitor 
ca spațiu de întâlnire pentru credincioși pentru diferite întâlniri și discuții ori pentru ceremonii (nunți, funeralii ori botezuri).

Picturile murale de pe exteriorul clădirilor au fost realizate mulțumită donațiilor unor familii din comună. Și încă este posibil a se citi numele acestora sub picturi. În plus, 
aceste donații au permis familiilor să aibă scaune rezervate în biserică, dar câteodată aceste scaune pot fi și cadouri făcute familiilor. Picturile murale sunt cu atât mai mari 
cu cât donația făcută este mai mare, de asemenea, pentru o donație mai mare se primește un scaun într-un rând mai în față. 

Celălalt sat în care se poate găsi o biserică ortodoxă și o mănăstire este Schiulești. Biserica numită Biserica de Lemn ori Sfântul Nicolae. Primul document existent o 
atestă ca fiind din 1833 iar mai apoi în 1842 au făcut făcute reparații structurale. Spre deosebire de Izvoarele și Homorâciu, localizarea acestei biserici nu este în centrul 
satului, ceea ce înseamnă că nu există târguri și festivaluri care să se țină acolo. În plus, această lipsă de activitate se datorează și distanței mari de la drumul național și 
dificultății pe care o pune transportul în comun.  
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La marginea satului Schiulești se găsește mănăstirea Crasna, deasupra văii Teleajenului. Din secolul 15, această zonă a fost populată cu mici stabilimente monahale. 
Mănăstirea a fost ctitorită în secolul al 18-lea. Clădirile și celelalte monumente au fost foarte bine conservate, un exemplu ar fi, faptul că în partea de nord-est a mănăstirii 
se găsește o piatră pictată datând din 1873.

În împrejurimile zonei actuale a mănăstirii există o troiță a eroilor, un iaz cu nuferi, câteva grădini cu legume, două sere, livezi și chiliile monahilor. În interiorul mănăstirii 
se găsesc două biserici (cu picturi reprezentând sfinți români) și o clădire cu rol de sală de mese și bucătărie pentru pelerini, iar în apropiere o fântână la care s-a săpat 
trei ani și care are peste 24 de metri adâncime, lucrare făcută de mineri din mina de sare. Acest loc mai are și apă de munte și centrală termală. 

Slujbele în mănăstire, deși urmează același model ca cele din bisericile din comună, au câteva aspecte specifice. Pentru sărbătorirea Adormirii maicii Domnului, pe 15 
August, slujba ține 6 ore. Slujba este ținută în una din biserici dar și afară într-un spațiu amenajat pentru a cânta slujba. La finalul slujbei preotul binecuvântează enoriașii 
și bucatele. Iar în clădirea rezervată ca sală de mese se servește mâncare pentru călugări și credincioșii veniți. Un ritual similar a avut loc și de Sfânta Paraschiva, pe 14 
octombrie, dar în această situație slujba s-a ținut în principal înauntru și a fost ceva mai scurtă, probabil din cauza vremii.
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În timpul uneia dintre primele mele vizite la tanti A. am mers la pădure, am luat-o pe calea cea mai lungă și am intrat în pădure printr-un 
punct înghesuit. Odată ajunși acolo ne-am odihnit și atunci tanti A. a început să spună niște legende uneia dintre colegele mele din 
București care era atunci cu noi în Izvoarele. După acea pauză, una din multele în acea zi, am mers într-o poiană unde am văzut niște 
ciuperci ciudate, cum nu mai văzusem înainte. Tanti A. a zis că sunt otrăvitoare, prin urmare le-am lăsat-o acolo și am urmat-o. La un 
moment dat mi-a dat securea pe care o căra cu ea să tai un copăcel de pe marginea cărării. Mi-a luat ceva vreme deoarece era pentru 
prima dată când tăiam un copac, dar vreo zece minute mai târziu copacul era la pământ și tanti îi tăia ramurile. Înainte de a părăsi 
pădurea am făcut o ultimă pauză. În timp ce tanti A. și colega mea studentă povesteau, am început să fac poze unui țânțar care îmi 
sugea sângele; de atunci îmi reamintește de asta de fiecare dată. La un moment dat în conversație ne-a spus o poveste pe care 
bucureșteanca noastră a preferat să nu o traducă pentru a nu o opri constant. Odată ce a terminat ne-am îndreptat înapoi spre casă, am 
hrănit iedul cu frunzele copacului tăiat și am pregătit prânzul. 

Cernești și Chirițești sunt satele cel mai puțin populate din comuna Izvoarele, iar împreună cu numărul mic de case vine și o suprafață mai mare împădurită. Unele dintre 
cărările din păduri sunt făcute pentru animale, altele pentru drumeții sau chiar pentru condus. Pădurea pe care am vizitat-o cu tanti A. avea și un drum pe lângă, ce duce 
spre munți, dar înauntrul pădurii copacii înalți își proiectează umbrele peste tot și există și spații deschise. Acolo cresc copaci, ciuperci, plante de mici dimensiuni și flori. 
Pădurile reprezintă mai mult de jumătate din teritoriul comunei, anume 4298 de hectare din cele 7501 ale comunei. Pădurile aparțineau localnicilor până în 1948 când 
terenurile au devenit proprietatea statului. În prezent majoritatea pădurilor au fost retrocedate proprietarilor și moștenitorilor acestora. 
 
Aceste păduri se află la altitudini cuprinse între 560 și 750 metri în zona deluroasă, suprafața fiind în principal fără roci, cu sol brun și brun-gălbui, soluri cu floră mediu-
productivă. La înălțimi ridicate copacii autohtoni sunt stejarii și fagii dar au fost parțial sau total înlocuiți de carpeni sau plopi tremurători. Pe de altă parte în mijlocul 
dealurilor copacii cei mai frecvent întâlniți sunt stejarii de o înălțime medie, afectați oarecum de un fenomen ce face ca pădurile să fie foarte diferite de cele inițiale. 
Sătenii vizitează pădurile de obicei pentru a tăia ramuri pentru a-și hrăni animalele cu frunze dar și pentru bușteni de foc ori pentru a-i folosi la dulgherie. De asemenea ei 
adună și crengile căzute la pământ. Este obișnuit să vezi prin comună oameni cărând bușteni ori crengi pe umeri sau în căruțe. Îndiferent de scopul pentru care sătenii 
merg în pădure se întorc și cu lemn.

Tanti A. merge la pădure zilnic pe perioada verii și cel puțin odată pe săptămână iarna, e parte din poezia muncii ei și e locul în care se relaxează.  
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Pe cărările de animale din pădure trec vaci, capre și oi. Acestea se hrănesc pe pășunile munților. În apropierea pădurii este o stână pentru toate aceste animale care are 
chiar și câțiva măgari. Tot acolo se face și brânză.

Cât despre poveștile satului și legendele menționate de tanti A., aceasta ne-a spus că există în Izvoarele o legendă despre o comoară ascunsă în pădurea pe care o 
vizitează, într-un loc în care se spune că a fost o cetate dacică. Și chiar dacă e o legendă, din când în când oamenii caută comoara dar se pare că până acum nimeni nu a 
a fost norocos. O altă legendă povestită de un domn la Clubul Seniorilor, un anume domn R., este despre o piatră aflată în apropierea unui izvor în Homorâciu, o piatră 
care crește. Unii localnici spun că piatra crește chiar fără să existe dovezi. Trebuie menționat totuși faptul că piatra are o formă nodulară ciudată. Pe lângă aceasta mai 
este și o altă piatră asemănătoare în curtea grădiniței din Homorâciu. Aceste pietre care cresc sunt numite ”trovanți” și se găsesc și în alte locuri în România, în special 
într-o rezervație naturală unde acestea cresc după ploi torențiale.
  
Pietre pot fi găsite pe toată întinderea comunei în forme infinite și cu utilizări nu doar în natură dar și în casele oamenilor, unde acestea au scopuri variate și diferite, 
amintiri din trecut ori ale inaintașilor, ori scop mistic sau practic. Pietrele se găsesc la casele mai vechi ori în gospodăriile familiilor avute în trecut, acestea fiind un semn 
de bogăție.  
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Astă vară unul dintre voluntarii locali ne-a invitat la scăldat în râul Crasna într-un loc despre care a zis că e foarte bun. Și, chiar dacă 
aveam de terminat niște sarcini în acea săptămână, am considerat că un pic de relaxare ar fi binevenită și am mers cu el și alți prieteni. 
Am mers vreo 15 minute traversând șoseaua pe niște scurtături prin sat, iar când am ajuns am văzut râul calm ce curgea spre o 
cascadă și mulți oameni îmbăindu-se acolo. Amicul nostru ne-a zis că trebuie să mergem pe o potecă îngustă, alunecoasă și riscantă 
și să ne ținem de copaci pentru a coborî. Unii oameni săreau direct în apă chiar de la nivelul cascadei. Ne-am dezbrăcat ori ne-am 
schimbat în costume de baie și am coborât spre al doilea ochi de apă. Am avut suficient spațiu să înnot sau în picioare chiar să stau 
când povesteam și ne relaxam în apa răcoroasă. Oamenii din jur erau gălăgioși, se jucau împingându-se unii pe alții ori sărind stil 
bombă în apă. Un copil făcea duș cu șampon și săpun și un cuplu mai în vârstă stătea la soare. Odată ce soarele a apus toți au început 
să plece și la fel am făcut și noi. Ne-am uscat puțin, ne-am îmbrăcat și am luat-o înapoi spre casă. 

Principalul drum care traversează comuna este drumul national 1A ce leagă Bucureștiul de Brașov, fiind unul dintre drumurile principale direct spre nord, ce vine dinspre 
București și are de obicei un trafic intens de camioane. Și chiar dacă e posibil să mergi pe marginea lui există scurtături pentru a evita curbele. Unele sunt înguste, altele 
sunt ulițe prin sat, dar cele mai multe sunt pe pante tăind curbele create pentru a urca pe munte.  

Fabrica de cherestea chiar dacă este lângă râu nu a afectat locul, localnicii nu se plâng de ea și se bucură de râu ca-ntotdeauna. Drumul trece de asemenea prin 
apropierea locului de scăldat, dar acesta e destul de ascuns în spatele copacilor și înafară de zgomotul camionelor, liniștea nu este perturbată. 
Râul Crasna, afluent al Teleajenului, se varsă în acesta în Homorâciu, traversează satele separând Homorâciu și Izvoarele, precum și Izvoarele și Schiulești. Un alt 
afluent este râul Valea Mare, cel care separă Măneciu de Izvoarele. 

Pe râul Teleajen se găsește de asemenea centrala hidroelectrică. Centrala produce electricitate pentru localitățile din zonă folosindu-se de un lac artificial contruit pe 
râu în amonte.  

Râurile Crasna și Teleajen au debit pe întregul an, scăzând foarte mult pe timp de vară, dar după toamnă și iarnă, cu ajutorul ploilor și ninsorilor își recuperează debitul. 
Locuitorii din zonă se folosesc de prezența râului spălându-și haine și covoare în el, adunând pietre pentru construcție sau pe care le vând ori adunând prundiș pentru 
decorarea curților și caselor.
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 Datorită prezenței râurilor, principalul sat și întreaga comună a primit numele de Izvoarele. Cât despre fântâni și izvoare acestea sunt numeroase și sunt aproape 
imposibil de numărat. Cert e că acestea nu seacă datorită apei care vine din munții înconjurători. 

De-a lungul râului ce traversează comunitatea sunt numeroase locuri în care localnicii merg să facă baie pe timp de vară, locul menționat în poveste aflându-se între 
Izvoarele și Homorâciu, în apropierea podului ce leagă cele două sate, și ascuns, dar aproape de drum și fabrica de cherestea. Localnicii menționează că au diferite 
locuri în care merg cu prietenii la scăldat, dar acesta datorită faptului că e destul de central, adânc și calm este cel mai căutat. 

Vârstnicii merg de obicei pentru o baie relaxantă, dar mai ales acei localnici care nu au duș acasă merg de obicei pe timpul verii pentru a se spăla. 

Înafara rîurilor și a lacului Măneciu, localnicii mai merg în drumeții în munții Ciucaș, dar nu doar pe timp de vară ci este o activitate de care se bucură și pe timp de iarnă, 
precum și în celelalte anotimpuri, știut fiind faptul că în comună pe lângă râuri, munți și alte minuni naturale mai există și păduri: prin urmare e ușor de imaginat că oamenii 
petrec timp și acolo. 
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UMBLÂND AIUREA 5

Izvoarele nu e un loc pe care să îl vizitezi cu un ghid turistic. Nu vei găsi infrastructură turistică elaborată și opțiunile de transport public sunt adesea 
limitate. Dar asta nu înseamnă că nu este nimic de văzut, dacă știi ce să cauți – și dacă ești pregătit să te plimbi primprejur sau să te urci într-o căruță. 
Echipa noastră a adunat niște trasee speciale pe care poți experimenta comuna într-un mod autentic. Urmând rute personalizate poți lua parte la 
aventuri și poți descoperi viața la țară prin ochii localnicilor. 
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Când mă cert ori am o problemă de rezolvat prefer să ies la plimbare să regândesc situația ori să mă calmez. Am câte un astfel de traseu 
în locurile în care locuiesc, în Izvoarele mă duc prin sat până la un punct în care drumul se topește în munte practic și îți oferă un loc de 
observare a peisajelor frumoase pe care le oferă comuna. 

Cărarea din Izvoarele începe la Curba de Cultură, unde lucrez, dar poate să înceapă practic oriunde pe drumul principal deoarece 
trebuie doar să ajungi la ulița din Izvoarele care începe lângă magazinul Agroland. Odată ajuns pe ulița respectivă e imposibil să te 
rătăcești, trebuie doar să mergi drept și să urmezi cărarea marcată. Imediat după ce începi să mergi pe cărare ai un magazin mic pe 
stânga iar apoi vezi biserica adventistă din Izvoarele pe dreapta. 

Dacă ți-e foame sau sete, nu te îngrijora, există magazine în cale, dar ai grijă să nu le confunzi cu casele. După ce treci de calea ferată, asfaltul se transformă în pământ și 
casele sunt înlocuite de ferme și tufărișuri. Odată ajuns la finalul livezilor de pomi te afli în fața unui peisaj minunat de unde poți vedea Schiuleștiul de la distanță, diferiți 
munți și cerul deasupra. E o călătorie minunată de făcut vara, dar e plăcută în orice anotimp datorită peisajului și a faptului că locurile înconjurătoare se schimbă pe 
măsură ce mergi. Această cărare știe o mulțime de povești despre voluntarii SEV din sat, de exemplu atunci când colega noastră din Italia a pierdut o vacă (da, o vacă). Ia-
o pe această cărare și fă-o să devină a ta! Încercă să nu pierzi animale. Lungimea traseului e de vreo 3 km și jumătate dacă începi de la Curba de Cultură și nu îți va lua mai 
mult de o oră să o parcurgi, dar depinde și pe unde o iei. 
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Am pornit de la organizația locală Curba de Cultură, unde mi-am împachetat tot ce aveam nevoie pentru această drumeție – ceva 
mâncare și lichide, bere, camera foto și iubita mea – chitara. E bine ca într-o astfel de drumeție să mergi cu câțiva prieteni, dar în 
această zi am dorit puțin timp pentru mine însumi și chitară. Am luat-o spre vest pe drumul asfaltat. Și cum era cald, am decis să îmi iau 
ceva de la minimarketul de pe stânga drumului. Au de asemenea băuturi reci și înghețată care sunt foarte potrivite pentru vremea 
caldă. 

Dar dacă nu ai bani poți folosi fântânile de pe marginea drumului. Eu am băut din cea marcată cu mov, acolo găsești și o găleată. Am 
mers până la capătul satului, unde se termină drumul de asfalt și unde încep cărările mici și pietruite.

O mulțime de cai și căruțe au trecut pe lângă mine, deoarece sătenii transportau fân și lemne spre casele lor. Unul dintre căruțași m-a întrebat dacă vreau să mă ducă 
undeva și am zis da! A fost o adevărată aventură să merg cu căruța, să văd peisajul montan, animalele păscând și câmpurile unde localnicii coseau iarba manual. 

Căruțașul m-a lăsat la intersecție. De acolo am continuat pe un drumeag care ducea la râu. După ceva timp am ajuns la un șes de unde puteam vedea râul și podul. În 
acest loc poți vedea un pod vechi de lemn, nu foarte stabil. Dar din moment ce mie îmi plac aventurile, trebuia să-l încerc. Și a fost chiar amuzant, pentru că podul se mișca 
atât de mult că era cam greu să fac poze. 

Fiind în perioada verii am decis să fac un mic picnic și să mă simt bine. Apoi mi-am dat jos hainele și am sărit în râu. Și cum obosisem și era foarte liniște am decis să trag și 
un pui de somn. Din Izvoarele și până la podul de lemn sunt aproximativ 4 kilometri și durează cam o oră de mers pe jos.

Am petrecut acolo jumătate de zi, iar pe înserat am pornit-o spre Schiulești, unde locuiesc. Recomand vizitarea acestui loc. Când am timp și e vreme frumoasă aleg 
întotdeauna calea asta, căci din când în când mai avem nevoie și să ne oprim și relaxăm în natură. 
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Îmi plac hărțile. Când eram copil obișnuiam să deschid atlasul tatălui meu și să îmi pun animalele de plastic pe câmpiile siberiene ori în 

sudul Franței în călătorii imaginare pe hârtia atlasului. Când locuiam în Paris cărăm tot timpul o hartă a orașului în poșetă. E adevărat și 

că internetul pe mobil pentru a folosi Google Maps era mult prea scump pentru resursele mele studențești, dar cred cu tărie că folosirea 

unei hărți este cel mai bun mod de a cunoaște un loc. Când, în loc să tastezi pe GPS, te uiți pe pagini să îți găsești calea, încetul cu 

încetul asimilezi geografia locului. Drept urmare prietenii mei parizieni pot să confirme că știu despre orșul lor mai multe decât știu ei. 

Tocmai de asta am fost așa încântată când am descoperit că voi lucră la harta comunei. Plimbându-mă literalmente peste tot am învățat 

o mulțime de lucruri despre locul ăsta. 

Cea mai bună chestie e atunci când poți să vezi satul de undeva de sus, și vezi cum se întinde ca o hartă și poți recunoaște locuri și spui “Uite! Aia e biserica de la nu-știu-

unde și aceea e casa lui nu-știu-cui și celaltă e fabrica de nu-știu-ce ! Nu-i așa că e mișto?”

Unii ar zice că nu e nevoie să mai urc pe dealuri, că sunt destul de înaltă ca să mă uit la lucruri de sus, dar oricum ar fi, cele mai bune locuri să ai o vedere panoramică 

asupra comunei sunt cele de sus și poți face și tu la fel. 

IZVOARELE
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Parcul din Schiuleşti - Parcul din Schiulești e surprinzător de frumos pentru un sătuc. Se pare că e de fapt parte a planului national de construire a parcurilor și de acolo 

au venit fondurile, făcând abstracție de faptul că există o pădure chiar la două minute de mers de parc. Venind din oraș pentru mine un parc are sens ca un petec de 

natură între beton și asfalt, dar la țară încep să consider parcul ca un exemplu de natură domestică aflată în opoziție cu vegetația sălbatică a pădurii. Până la urmă parcul 

este curat, iluminat electric și fără urși. Poți să stai în leagăn și să admiri panorama Schiuleștiului fără să te îngrijorezi că te întâlnești cu animale sălbatice pe nepusă 

masă.

Creasta Schiulești -În primul rând îmi cer scuze proprietarilor casei drăguțe de pe dealul din Schiulești, pentru că de fiecare dată când eu și colegii mei am mers 

împreună acolo, ne-am oprit exact în fața grădinii lor să admirăm panorama, să ne găsim casa și să declarăm că vrem să locuim acolo căci e o casă tare frumoasă.   

Cetățeaua - Acest loc este trecut sub numele de Cernești în catalogul monumentelor istorice din Prahova, dar este de fapt mai aproape de comuna Drajna care este pe 

cealaltă parte a dealului și, suspectez eu, chiar mai ușor de accesat de acolo. Pentru a ajunge acolo de la noi din comună, va trebui să mergi până în capătul Cerneștiului. 

În acest loc a fost o așezare în epoca bronzului, într-o poziție strategică. Din nefericire ruinele au fost acoperite de vegetație, dar unul dintre amicii unuia dintre localnicii 

de la 1800, celebrul Nicolae Iorga, a fost acolo și a scris despre acestea, prin urmare îl vom crede pe cuvânt. Localnica tanti A. zice că oamenii obișnuiau să sape prin 

împrejurimi sperând să găsească comori. N-au găsit, dar unele dintre artefactele descoperite acolo sunt acum parte a colecției Muzeului de Istorie din Vălenii de Munte. 
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Dealul Stoichii

Era într-o toamnă, într-o duminică vântoasă când eu și colegii mei din 

Schiulești ne-am împachetat niște gustări și am plecat să găsim crucea 

luminoasă din Homorâciu.

O vedeam de fiecare dată când ne întorceam după lăsarea întunericului 

pe dealurile din Homorâciu, pe drumul nostru spre Schiulești, dar pe timp 

de zi ne era imposibil să o localizăm, fiind probabil ascunsă de copaci. 

Așadar am pornit-o în căutarea ei.

Nu am găsit-o. Și am fost bucuroasă să merg acasă căci ceilalți 

începuseră să se plângă; clar, ei nu au realizat că expediția nu a fost fără 

rod, căci adevărata comoară a fost prietenia cultivată în timpul drumeției. 

Așa se face că m-am întors altă dată și am pornit-o din Homorâciu. 

Surprinzător e faptul că e chiar aproape de cealaltă casă cu voluntari. 

Doar drept în sus de la casa lor, pe un câmp ce se deschide spre dreapta. 

A fost ușor dar plin de noroi. 

Se presupune că crucea îl comemorează pe eroul local, Stoica, care a 

ajutat satul aprinzând un foc mare pe deal pentru a-i avertiza pe săteni că 

vin invadatorii, invadatori care au scăpat rapid de el odată ce l-au prins. 

Și mai este și o bancă acolo pe care poți sta și admira panorama. Poți 

vedea chiar și Cerneștiul de acolo. 
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Dealul crucii ruginite 

Am găsit acest loc din greșală într-una din zilele în care căutam o potecă 
spre Cetățeaua. Mergând pe drumul principal din Cernești, am trecut de 
școală și de izlazul vitelor și în loc să continui pe drumul care o cotește la 
dreapta, am ținut-o înainte urmând o cărare îngustă și noroioasă. După 
căteva minute cărarea dispare, dar poți continua urcarea. Puțin spre 
dreapta, chiar pe vârful dealului vei găsi o livadă terasată și o cărare ce 
duce spre cealaltă pantă a dealului. 

Printre copaci am descoperit această cruce destul de ruginită și o vedere 
destul de clară a comunei către vest și spre sud până la Vălenii de Munte. 

Am început să văd acum comuna de sus. Dar am descoperit că nu o fac 
precum localnicii. Ei știu a cui e fiecare bucată de pământ, cum arată 
casa fiecăruia și se așteptă de la mine să știu câte case sunt între parc și 
cea în care locuiesc. N-am nici o idee! Ar trebui să le număr?
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Ori de câte ori simt că vreau un moment de relaxare doar pentru mine, o iau pe malul râului Crasna, în Schiulești. Pentru mine acolo e 
perfect să citesc, să fac un picnic ori să imi iau camera și să fac poze. Vă recomand să mergeți acolo folosind una dintre cele două cărări 
ușor de folosit. Întotdeauna merg pe una și mă întorc pe cealaltă.

Primul traseu începe pe ulița pe care trebuie să mergi până la capăt iar apoi continui pecărarea de piatră. Oricum, nu vă sfătuiesc să o 
folosiți când plouă deoarece devine alunecoasă și noroioasă. Continuă pe cărare și în vreo 10 minute vei vedea râul. Cea mai bună 
parte a acestei cărări este faptul că e înconjurată de copaci, iar odată ajuns la râu acesta spală cărarea practic. Celălalt traseu pornește 
din strada Cot și e mai puțin clar și puțin mai lung. Tot aici poți întâlni căruțe mergând spre malul râului.

Pe mal e plin de piatră, iar nivelul apei e destul de scăzut, făcând din acest loc unul potrivit pentru plimbare ori pentru stat și relaxare. Poți merge de-a lungul acestuia în 
ambele direcții și poate vei fi chiar acompaniat de vaci ori cai. Locul e înconjurat de pădure pe care o poți vedea schimbându-și culorile în funcție de sezon, de la verdele 
primăverii la roșul și maroul toamnei.

Îmi place mult de asemenea să merg pe vechiul pod de lemn, chiar se află la dreapta și în apropierea unui mic baraj. Podul de lemn e făcut în întregime din scânduri de 
lemn prinse împreună cu bucăți de fier ce funcționează și ca balustrade. Pe timp de vară, nu e multă apă în râu (când nu plouă cu săptămânile), prin urmare e mult mai 
simplu să traversezi folosind pietrele. În plus nu e nici o problemă dacă sfârșești prin a rata pietrele, deoarece apa nu ajunge mai sus de glezne. Prin urmare, pe acolo poți 
folosi atât vechiul pod de lemn cât și pietrele dacă dorești să îți continui plimbarea spre Izvoarele.
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Zona Izvoarelor e o zonă minunată în România unde fiecare poate găsi ceva să îi placă. Sunt iubitor de natură și de munți în mod 
special. Prin urmare acesta e locul perfect pentru mine pentru a lua o pauză de la viața în orașe aglomerate.

Într-una din zile, împreună cu o familie de locanici – tanti M. și soțul ei G. – și cu Gabriel, celălalt voluntar SEV am decis să vedem 
dealurile și natura din jurul satului. Și deoarece era septembrie, G. soțul lui tanti M. s-a gîndit să ia și căruța pentru a aduce lemn 
pentru iarnă. A pregătit căruța și calul pentru drum și am pornit-o dis de dimineață. 

Ne-am început drumul de la casa lor din Izvoarele. Drum asfaltat era doar la început și cum s-a terminat satul am continuat pe un drum 
pavat cu piatră. Calea e ceva mai provocatoare cu căruța, dar dacă mergi pe jos e o alegere chiar bună. 

Poți admira munții, pârâurile, animalele și câmpurile unde sătenii fac fân pentru animale. Pe drum am cântat cântece tradiționale românești și tanti M. mi-a spus povești 
despre sat și despre familia lor.

La un moment dat am ajuns la o intersecție. De acolo poți continua spre Măneciu ori spre mănăstirea Crasna – în apropiere de Schiulești. Și acolo am decis să ne oprim 
pentru un popas cu cele pregătite de tanti M. Ne-am bucurat de liniștea locului și de miresmele pădurii și ale florilor. Din acest loc poți vedea peisajul creat de dealurile din 
Schiulești, iar mai la distanță se pot vedea munții acoperiți de zăpadă. 

Când s-a înserat am decis să ne întoarcem în sat. Am vrut să ne întoarcem pe la mănăstirea Crasna, dar ploaia începuse și ne-am întors pe același drum. Din satul 
Izvoarele și până la răscruce sunt 7 kilometri, adică vreo 2 ore de mers. Cu căruța am ajuns în o oră. Dacă vrei să vezi munții spectaculoși și natura, îți recomand acest 
loc pentru o drumeție. În plus, pe drum poți încerca apa din diferite izvoare și fructe de pădure. 
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Într-o după-amiază de august, la finalul unei zile petrecute la Curba de Cultură am decis că vreau să merg acasă pe jos, după cum 
făceam adesea când vremea era bună. Am luat-o pe drumul obișnuit de-a lungul râului Crasna. 

Pe drum m-am bucurat să o văd pe tanti P. stând la poartă și i-am făcut cu mâna. M-a întrebat ce fac și ce caut pe acolo, așadar am 
arătat spre Schiulești și i-am zis că merg acasă, mimând mersul cu degetele. Nu a părut prea fericită în acel moment. 
Româna mea nu era prea bună la acea vreme, dar a fost suficientă să înțeleg cuvinte cheie: 

#1, nu: nu voia să merg pe acolo și m-a considerat nebună că merg acasă pe jos, singură. Și nu înțelegeam de ce deoarece noi o luam 
întotdeauna pe acolo când mergeam pe jos în Schiulești în zilele însorite. Roman vă spune mai multe despre asta în Vechea punte de 
lemn. Ce pericole mă puteau paște?

#2, urs: care mi-a făcut simțurile de latinist să vibreze deoarece ghiceam că urs este legat de latinescul ursus. Și bineînețeles foarte aproape de italienescul orso, dar 
sună mai puțin mișto să zici așa decât dacă arunci niște referințe într-o limbă moartă. Nu că lui tanti P. i-ar fi păsat oricum.  

SCURTATURA
FARA URSI



#3, pod: acest cuvânt a fost ceva mai buclucaș, dar mi-am amintit de la lecțiile de română că înseamnă pod. Mă gândeam că s-a întâmplat ceva cu puntea peste Crasna și 
am început să mă îngrijorez. 

În timp ce încercam să înțeleg toată această română care îmi era aruncată în față, vecina, tanti M. tocmai se întorcea de la magazin. Tanti P. i-a făcut semn să ni se alăture 
și i-a spus despre nefericitul meu plan. Tanti M. s-a opus cu la fel de multă vehemență, din aceleași motive, nu, urs și pod. Am înțeles că nu voiau să o iau pe drum pentru 
că erau urși prin împrejurimi și era periculos. Dar mai arătau și spre magazin și în continuare nu înțelegeam ce e cu podul.

Atunci tănticile au chemat în ajutor un vecin care se relaxa pe prispă și stătea de vorbă cu restul familiei, au împins în față către tăntici, un copil în șlapi. Au gesticulat 
arătându-mi să îl urmez. Băiatul părea să aibă lucruri mult mai bune de făcut dar s-a supus celor mai în vârstă și mi-a arătat calea. Era o cărare mică în spatele 
magazinului pe care am coborât, apoi am urmat șinele de cale ferată luând-o la dreapta. Și atunci am înțeles care era treaba cu podul: era vorba de podul de cale ferată 
peste Crasna. O imagine impresionantă! 

Nu m-am oprit căci nu voiam să par turist și în plus abia țineam pasul cu copilul cu șlapi. În apărarea mea, căram laptopul și cartea de gramatică a limbii române, dar 
oricum demnitatea mea era terfelită. 

Copilul m-a lăsat la capătul cărării care se unea cu drumul de la Homorâciu la Schiulești. Apoi s-a întors, nefiind sigur că mă descurc singură, dar probabil nerăbdător să 
se întoarcă la activitatea relaxantă pe care o făcea înainte să fi fost împovărat cu un străin dezorientat. I-am mulțumit și am făcut cu mâna. 

Nici până în ziua de azi nu am mai mers pe podul de cale ferată deoarece mi-e mult mai teamă să mă întâlnesc cu trenul decât cu ursul. Nu știu mersul trenurilor pe de rost 
cum știu localnicii și chiar dacă știu că pot verifica ușor, sunt întotdeauna puțin stresată când vine vorba de a merge pe șine, căci nu sunt obișnuită. Totuși a fost o aventură 
plăcută și fără urși. 

SCURTATURA
FARA URSI
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Acest traseu este legat de una dintre poveștile pe care le-am scris, trece prin niște scurtături ale drumului principal către un loc minunat 
de îmbăiat în râul Crasna, undeva între drum și fabrica de cherestea.

Într-un din zilele de vară câțiva dintre voluntarii locali mi-au spus mie și altor voluntari să îi urmăm dacă vrem un loc de relaxare după o 
săptămână de muncă. E o plimbare minunată de-a lungul drumului cu scurtături ce îți dau timp pentru conversații cu amicii ori să te 
gândești, și nici nu e foarte departe de sediul asociației noastre. Traseul începe la Curba de Cultură, pentru că de acolo am pornit, dar e 
suficient dacă ajungi la drumul principal din Izvoarele și te îndrepți spre intrarea fabricii de cherestea. 

Odată ajuns acolo, în loc să intri pe poarta fabricii ia-o pe cărarea ce coboară la râu printre copaci și vei ajunge la o porțiune calmă a râului care se îndreaptă spre o 
cascadă. De obicei sunt oameni acolo scăldându-se, dar dacă nu, vei recunoaște locul deoarece este mai adânc decât restul râului. Cele două nivele diferite ale apei, 
precedate de cascadă și înconjurate de copaci fac din acest loc o oază aproape de drum. 

Dacă ai animale de companie ia-le cu tine, spre exemplu câinii de la Curba de Cultură sunt aici adesea.

Plimbarea până acolo nu e mai lungă de 15 minute și odată ajuns este întotdeauna minunat să stai căci vremea te îmbie să faci asta. 

LA SCALDA IN
IZVOARELE



DIN GUSTURILE COMUNEI 6

Gastronomia locală este bogată și gustoasă. Gospodăriile sunt un exemplu uimitor de agricultură sustenabilă care produce toate ingredientele 
pentru masă în grădina din spatele casei și pe pășunile din apropiere. Rețetele adunate conțin ponturi și sugestii de la gazdele locale, care le-
au împărtășit cu generozitate – precum și mâncarea preparată.   

DIN GUSTURILE
COMUNEI



Ciorbă  de pui

Ciorbă  de pui este o supă tradițională românească care nu poate lipsi din 
nici o gospodărie, este dulce și acrișoară, fierbinte și catifelată, dar delicată. 
Supa este servită cel mai adesea înainte de masă, dar poate chiar să 
înlocuiască prânzul deoarece conține un amestec de legume și carne. În 
iernile friguroase această supă este perfectă să dea căldură și energie.  

Preg.
10 min

Gătit
60 min

Gata în 
70 min

· 1/2 pui
· 3 cepe
· 3 roșii
· 2 morcovi
· 1 ceașca de orez

❶ Acoperă puiul cu 2-3 litri de apă, într-o oală mare, adaugă sare și pune-o la 
fiert. Când se formează spumă, scoate cât mai multă din ea. Redu flacăra și 
fierbe-o încet încă 15-20 minute.  

❷ După 20 de minute de fiert puiul adaugă orezul, cartofii și legumele 
(morcovi și ceapă), toate tăiate în bucățele mici.

❸ Între timp cât se prepară supa, pregătește tăițeii tradiționali. Într-un castron 
bate un ou cu sare și adaugă făină în ploaie. Fă un aluat care nu se lipește. La 
un ou poți pune aproximativ 5-6 linguri de făină. Pune aluatul pe masa 
presărată cu făină și întinde o foaie cu sucitorul apoi taie-o cu un cuțit ascuțit 
creând tăiței.

❹ Cu 10 minute înainte să termini de gătit adaugă tăițeii, varza, roșiile felii și 
smântâna în supă.

❺ Mai lasă-o la fiert încă 10 minute la foc potrivit pentru ca toate aromele să 
se întrepătrundă. Servește cu pâine proaspătă și vin. 

· ½ varză
· 2 cartofi
· 2 lingurițe de sare si piper
· 2 ouă și făina pentru  tăiței
· Smântână

DIN GUSTURILE
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Sarmale 

Acest fel traditional constă în niște rulouri de varză umplute făcute din varză 
murată, umplute cu carne de porc, vită și un pic de slănină, cele mai bune 
sarmale pe care le poți gusta vreodată. În primul rând cea mai mare 
diferență dintre sarmalele românești și oricare altele, e că acestea sunt 
făcute cu varză murată. În România familiile pregătesc aceste sarmale 
tradiționale la fiecare Crăciun și Paște. Și sunt atât de declicioase că nu te 
vei putea opri doar după câteva. 

Preg.
30 min

· ½ cană orez
· 4 căni de sos de roșii
· Varză murată
· 1kg frunze de varză murată
· 2 cepe și câțiva căței de usturoi

· ½ kg carne tocată de porc 
· 1 linguriță de cimbru  
· Piper 
· Sare

❶ În primul rând taie ceapa mărunt și călește-o în ulei până devine 
translucidă. Adaugă orezul peste ceapă și gătește-le împreună încă un minut. 
Într-un castron mare pune carnea tocata de porc, cimbrul, ceapa și orezul, sare 
și piper.

❷ După ce ai pus varza la desărat în apă, ia frunzele una câte una și taie-le în 
două dacă sunt prea mari. Pune-le pe o farfurie să fie pregătite pentru când 
începi.   

❸ Începe să rulezi sarmalele. Folosește 1-2 liguri de umplutură pentru 
fiecare. Rulează-le, închide-le la capete și pune-le într-o oală. Continuă până 
termini umplutura.   

❹ Toarnă sosul de roșii peste sarmale. Dacă nu sunt complet acoperite, 
adaugă apă. Acoperă-le cu un capac ori cu folie de aluminiu și pune-le în 
cuptorul preîncălzit la 190°C pentru 2 ore. După două ore vei observa că mare 
parte din lichid s-a evaporat și va trebui să mai adaugi apă, dar nu e nevoie să 
umpli oala. Fierbe pentru încă 2 ore, fără capac de această dată. 

Gătit
4 ore

Gata în 
4,3 ore

DIN GUSTURILE
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Mămăligă 

Mămăliga este un amestec fiert din făină de porum. Este un fel traditional și 
foarte popula în România. Deoarece mămăliga poate fi folosită ca 
alternativă la pâine în multe feluri românești și moldovenești, există 
numeroase feluri care sunt bazate pe mămăligă ori au mămăliga ca 
ingredient ori garnitură. Fără îndoială, cel mai popular este sarmale (un fel 
de rulouri cu varză) cu mămăligă. Țările vecine au versiunile lor de 
mămăligă, dar din câte știm nicăieri cu excepția României nu este 
combinată cu unt, brânză și smântână.  

· 1 cană de făină de porumb
· 2 căni de apă
· 1 linguriță de sare

❶ Într-o oală, orice fel de oală ai în bucătărie, orice model, material, condiție 
pune apă. Adu apa la punctual de fierbere.  

❷ După ce apa fierbe, redu flacăra la minimum și adaugă o linguriță de sare.

❸ Începe să torni făina încet. Nu o pune pe toată dintr-o data ci toarnă încet. 
Între timp amestecă. Amestecă, adaugă, amestecă, adaugă, până pui toată 
făina.

❹ Folosind un băț special de mestecat (făcăleţ) mai degrabă decât o lingură de 
lemn presează compoziția de pereții oalei să elimini cocoloașele. Poți folosi și 
coada unei linguri de lemn.  

❺ Continuă să amesteci pentru încă vreo 5 minute până făina își schimbă 
consistența și se îngroașă.   

❻ Poți să o servești direct din oală. Folosește feta de calitate (telemea), 
preferabil din lapte de oaie. Mărunțește brânza cu o furculiță înainte să o 
amesteci. Pune mămăligă pe farfurie, amestecă-o cu unt după gust. Apoi adaugă 
brânză și amestecă. La final adaugă smântăână din belșug pentru a acoperi 
întreaga suprafață a mămăligii.  

· Unt
· Smântână
· Brânză

Preg.
5 min

Gătit
15 min

Gata în 
20 min

DIN GUSTURILE
COMUNEI



Zacuscă

Zacusca este o mâncare din legume proaspete, coapte sau prăjite ce se 
găsește în cîteva din țările balcanice. Potrivit tradițiilor românești, după 
recolta de toamnă, familiile pregătesc zacusca și o păstrează în borcane 
sterilizate pentru iarnă. Rețeta cu vinete este cea mai populară și cea mai 
iubită, dar există și alte varietăți, precum cea cu fasole verde ori uscată ori 
cu ciuperci. Această mâncare merge perfect cu pâine proaspătă și busuioc. 

· 4 kg Vinete
· 3 kg Gogoșari  
· 3 kg Roșii 
· 3 kg Morcovi

· 3 kg Ceapă
· 1 l Ulei 
· Piper
· Sare

❶ În mod normal trebuie să coci vinetele pe grătar, dar dacă nu ai 
posibilitatea sau chef să faci asta atunci pune-le pe toate în cuptor și lasă-le 
până vezi că s-au înnegrit, iar în interior sunt moi. 
❷ Scoate-le din cuptor, lasă-le să se răcească, curățe-le și lasă-le într-o 
strecurătoare mare. Trebuie să se stoarcă bine.   
❸ Pune fiecare dintre cele patru tipuri de legume în robotul de bucătărie și 
apoi în castroane separate când ai terminat.   
❹ Taie cepele (ori poți le dai prin robot de asemenea) și împreună cu uleiul 
pune-le într-o oală mare. Gătește ceapa până devine translucidă.   
❺ Următorul pas este să adaugi gogoșarii, morcovii, vinetele, roșiile și sarea. 
Fierbe totul la foc mic pentru aproximativ 4 ore. Amestecă din când în când. 
❻ Sterilizează borcanele în timpul în care pregătești zacusca. Pune 
borcanele și capacele lor într-un vas mare plin cu apă. Adu apa la punctul de 
fierbele și ținele așa aproximativ 5 minute. Scoate-le și lasă-le la stors pe un 
prosop de bucătărie.  
❼ După ce ai umplut borcanele cu zacuscă, pune-le din nou la fiert într-o oală 
cu apă pentru 20-25 minute.
❽ Procesul biologic din interiorul borcanelor cere mult timp și e important ca 
după aceea să fie păstrate într-un loc întunecat, uscat și rece până la 
consumare (pivniță ori balcon).

#25

Preg.
2 ore

Gătit
4,5 ore

Gata în 
6,5 ore

DIN GUSTURILE
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Izvoarele e o comună festivă – când plănuiești o vizită, verificarea calendarului festivităților este obligatoriu. N-are importanță perioada anului în 
care vii, întotdeauna se întâmplă ceva. Ca să te asiguri că ești în momentul și locul potrivit am colectat o serie de date și locuri pe care trebuie 
să le vezi în Izvoarele.

NERATAT



CALENDARUL
SARBATORILOR



1 Ianuarie: Anul Nou
Pe parcursul acestei zile un alt tip de sorcovă este pus în practică de către tineri. Dimineață devreme aceștia merg cu un brad împodobit într-o căruță trasă de cai și o parte 
din tineri pun o scenetă în practică în timp ce ceilalți pocnesc din bice. 

1 Martie:  Mărțișor
Sărbătoare tradițională românească. Reprezintă sosirea primăverii. Cu această ocazie femeile primesc drept cadou mici ornamente legate cu sfoară albă și roșie. Deși 
este sărbătorită la nivel national, nu este una din zilele libere oficiale.  

Aprilie/ Mai: Paștele orthodox
Este cea mai importantă sărbătoare religioasă. Cu 40 de zile înainte, credincioșii se abțin de la a mânca carne, pește sau orice alte produse animaliere. Sunt trei zile de 
sărbătoare, Vinerea Mare, Duminica Pastelui și A doua zi de Paște. La miezul nopții sâmbătă spre duminică se țin slujbe în toate bisericile din comună, precum și la 
mănăstire. La începutul slujbei preotul împarte lumina sfântă credincioșilor. În perioada Paștelui se obișnuiește să se vopsească ouă în roșu și să se împartă mâncare.  
Pentru o perioadă de 40 de zile de la slujba de Paște credincioșii se salută cu ”Hristos a Înviat!” și se răspunde cu ”Adevărat a Înviat!”

21 Mai: Hramul Mănastirii Crasna Sfinții Constantin și Elena 
Mănastirea sărbătorește hramul sfinților Constantin și Elena, găzduind pelerinii veniți la mănăstire. Satul Schiulești, fiind cel mai apropiat de mănăstire, organizează un 
târg. Ziua include și cinstirea eroilor din cele două răsboaie mondiale. În comună se sărbătorește la biserica din Homorâciu, din moment ce aceasta este situată cel mai 
aproape de Monumentul eroilor.

Ziua comunei Izvoarele
Se ține în Izvoarele în primul weekend din iulie. Găzduiește un târg de produse făcute în casă în care localnicii vând gem, miere, dulceață, țuică, etc. De asemenea 
ansamblul local prezintă cântece și dansuri tradiționale. 

20 Iulie: Sfântul Ilie
Unul dintre cei mai importanți profeți ai vechiului testament. În tradiția românească Sf. Ilie este ocrotitorul recoltelor. Este o sărbătoare importantă în comună iar bisericile 
și mănăstirile țin slujbe special. 

CALENDARUL
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15t August: Adormirea Maici Domnului 
Această sărbătoare îți are echivalentul și în calendarul Romano Catolic.  Este o celebrare religioasă importantă în comună și se țin slujbe în toate bisericiele și în 
mănăstire.Este demn de menționat și că biserica din Homorâciu poartă acest hram.  

11 Septembrie: 
În fiecare dintre școlile din comună se ține un eveniment oficial la care se adună alevii și părinții. Evenimentul constă în binecuvântarea preotului și discursurile primarului 
și directorului școlii.
 
14 Octombrie: Sfânta Paraschiva
Această sfântă este venerată frecvent în țările balcanice. Ea este patroana cusătoreselor și a căsniciei. Sărbătoare importantă în comună cu slujbe dedicate în biserici și 
mănăstire. De asemenea, cu această ocazie se organizează târg.

1 Decembrie: Ziua Națională (Ziua Marii Unirii)
În această zi se comemorează unirea Transilvaniei cu Moldova si Țara Românească în 1918. Este sărbătorită prin evenimente precum piese de teatru jucate de copii de 
la școală.
 
23-25 Decembrie:  Colindatul
Pe perioada acestor zile copiii din comună cântă colinde și urează Crăciun Fericit. Aceștia merg la casele din sat. Adulții le oferă dulciuri și fructe.

25 Decembrie: Crăciunul
Pentru ortodocși aceasta este ziua oficială în care se sărbătorește Crăciunul. Slujba se ține dimineața devreme în toate bisericile din comună. 

31 Decembrie:  Ajunul Anului Nou (Revelion)
În această zi se sărbătorește intrarea în noul an. Copii din comună merg cu sorcova (un băț împodobit cu flori) făcând diferite urări familiilor. Merg din casă în casă urând 
un an prosper, iar în schimb primesc din partea adulților câțiva bănuți. În același timp băieții din sat pun în scenă Capra, mergând tot din casă în casă. 
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NATURA SI
BELVEDERE

Vârful Cetățeaua (Cetățuia)
Localizat chiar la capătul satului Cernești în vârful unui deal. Reprezintă un bun punct de observație. În timpul epocii bronzului a existat o așezare în acest loc. În zilele 
noastre se mai văd ruine acoperite de vegetație. 

Loc de picnic Malu Vânăt
La intrarea în Malu Vânăt chiar sub pod. Acest loc este folosit de localnici pentru picnic deoarece se află chiar pe malul unui pârâu. 

Parcul Schiulești 
Parcul este situat la capătul străzii principale în apropierea pădurii. Un parc de dimensiuni reduse dar plăcut, cu leagăne, bănci, mese și o scenă ridicată pentru 
evenimente. 



Râul Crasna 
Râul Crasna traversează comuna Izvoarele. Este un afluent al râului Teleajen care izvorăște din Munții Ciucaș. 

Panoramă asupra râului, Schiulești 
Din acest punct înalt se pot observa râul, dealurile și pășunile înconjurătoare unde vin la păscut vaci și capre, primăvara și vara.  

Creasta Schiulești 
Plimbându-te pe creasta Schiuleștiului poți avea o panoramă completa a satului.  

Panorama Centralei hidroelectrice 
Situată pe râul Teleajen între satele Chirițești și Cernești. Urcând de-a lungul lacului poți vedea panorama lacului și satul Cernești. 

NATURA SI
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TIMP LIBER
SI CULTURA

Centrul Cultural Homorâciu
Acesta este Centrul Cultural care găzduiește săptămânal Clubul Seniorilor, locul unde se întâlnesc oameni în vârstă să discute despre cultură și tradiții. De 
asemenea centrul cultural oferă ore de muzică și dans, precum și spațiu pentru organizarea diferitelor evenimente.

Centrul Cultural Izvoarele 
Acest complex este menit să ofere o serie de activități culturale locuitorilor satului. Aici se țin ore de muzică, dans și karate. De asemenea acesta găzduiește și 
biblioteca și are o încăpere spațioasă ce este folosită pentru diferite evenimente culturale.
 
Curba de Cultură
Asociație locală de tineret ce are un centru de tineret în satul Izvoarele. Sediul asociației găzduiește o bibliotecă deschisă pentru public, birourile și spațiu de 
activități pentru grupuri mici. În ceea ce privește activitățile, asociația implementează programe de voluntariat pentru voluntari locali și internaționali, facilitează 
activități de învățare nonformală și informală prin intermediul schimburilor de tineri, precum și prin evenimente sociale și culturale pe teritoriul comunei și înafara ei.  



Muzeul Sătesc Dumitru Ionescu
Muzeul conţine obiecte casnice, mobilier, instrumente muzicale, unelte agricole, oglindind istoria acestui sat. Au fost adunate, din casă în casă, prin efortul 
seniorilor. Muzeul poartă numele celui care a fost învăţător în şcoala locală, Dumitru Ionescu. Localizat peste drum de Centrul cultural Homorâciu. 

Terenuri de tenis si fotbal
Există două terenuri de fotbal în comună – în satul Schiulești, lângă parc și în satul Izvoarele (așa-numitul stadion ”Tinerețea”). În timp ce ultimul este folosit în 
principal de echipa locală de fotbal, cel din Schiulești este deschis pentru închiriere. La fel este și în cazul terenului de tenis de lângă.  

Iazul Dorului
Acest lac de pescuit se află la sud de Cernești. Aici se poate pescui numai cu rezervare în avans. 

Salcie Malu Vânăt
Acest loc este frecventat de tinerii din Malu Vânăt și Homorâciu care își petrec timpul aici primăvara și vara. 

TIMP LIBER
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MONUMENTE SI INFRASTRUCTURA

RELIGIOASA

Monumentul eroilor
A fost ridicat în Homorâciu pentru a comemora soldații locali din Primul și al Doilea Război Mondial. 

Dealul Stoichii
Pe timpul nopții o cruce mare și luminoasă poate fi văzută pe acest deal din Homorâciu, cruce care comemorează legenda eroului local, Stoica. Pe timp de zi însă, 
crucea este imposibil de observat. 

Biserica Sfântul Nicolae
Această mica biserică ortodoxă din secolul 19 este situată în Schiulești, aproape de intrarea în sat și mai este cunoscută sub numele de  Biserica de Lemn.

Mănăstirea Crasna
Complex monahal orthodox din secolul al 18-lea situat la marginea satului Schiulești și înconjurat de pădure. Acolo se poate ajunge atât din Schiulești cât și din 
Izvoarele.

Biserica Adventistă Homorâciu
Biserica Adventistă pentru locuitorii satelor Homorâciu și Malu Vânăt. 



Biserica Adventistă Izvoarele
Singura biserică Adventistă din satul Izvoarele și parte a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Aceasta este biserica ortodoxă din Homorâciu. Aceasta deservește locuitorii din Homorâciu și Malu Vânăt. 

Biserica Sfinţii Voievozi Mihail și Gavriil (și cimitirul)
Biserica ortodoxă și cimitirul ce datează de la începutul secolului 19. În trecut aceasta era centrul satului Izvoarele când biserica era folosită constant, dar în 
prezent doar cimitirul mai este folosit.

Cimitirul Adventist Malu Vânăt
Este un cimitir de dimensiuni reduse parte a bisericii adventiste. Practicanții acestei religii reprezintă o minoritate în comună. 

Cimitirul nou Sfântul Vasile
Se găsește în fața Centrului Cultural Homorâciu și datează de la începutul secolului 19. Este principalul cimitir ortodox din Homorâciu. 

Cimitrul Schiulești
Situat la intrarea în sat, la drumul principal, este parte a bisericii Ortodoxe din Schiulești. 

MONUMENTE SI INFRASTRUCTURA

RELIGIOASA



SI SPATII DE CAZARE
ADMINISTRATIA LOCALA

Pensiunea Amo
Această pensiune este localizată la intrarea în satul Izvoarele, pe drumul național. Pensiunea are toate dotările necesare și este foarte confortabilă. 

Pensiunea Lacurile Pastravilor
Pensiune de familie localizată în satul Izvoarele, nu foarte departe de drumul principal. Una dintre atracțiile pensiunii este posibilitatea de a pescui. 

Primăria Izvoarele
Primăria deservește întreaga comună. Informații online despre aceasta se găsesc la http://www.izvoarele-ph.ro/  ori vizitând-o în Izvoarele la nr 687.

Poliția
Comuna are un post de poliție, cu sediul în satul Izvoarele, Strada Principală nr. 384.



SERVICII SI
INFORMATII UTILE

Școli și grădinițe
În comună există 4 grădinițe și 5 școli din care două cu clasele 1-4 și trei cu clasele 1-8. 

Stații de autobuz și gări
În comuna Izvoarele se poate ajunge atât cu trenul cât și cu autobuzul. Gări se găsesc în satele Homorâciu și Izvoarele, iar stații 
de autobuz câte una în fiecare din satele Malu Vânăt, Homorâciu, Schiulești și Izvoarele. 
 
Oficii poștale
Principalul oficiu postal al comunei este în Izvoarele, găzduit de clădirea primăriei. Din cauza distanței se mai găsește încă unul 
cu program redus în Schiulești. 

Medici de familie și dentiști
Există un singur dentist în comună iar cabinetul acestuia se află în spatele stației de autobuz. Medici de familie sunt patru, trei în 
Izvoarele, care deservesc Schiulești și Homorâciu de asemenea și unul în Malu Vânăt care deservește și Cernești și Chirițești. 

Magazine
Mici magazine universale se găsesc pe toată întinderea comunei, pe aproape fiecare uliță. Acestea comercializează o varietate 
mare de produse, de la legume la haine.  

Farmacii
Există două farmacii în comună, una în Malu Vânăt și cealaltă în Izvoarele. 

Puțuri și fântâni
Comuna are numeroase puțuri și fântâni deoarece este situată într-o zonă cu un număr mare de izvoare cu apă potabilă.
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 În cele ce urmează dorim să oferim mulțumirile noastre următorilor:

· Departamentului de Antropologie al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea București și antropoloagei Claudia Câmpeanu pentru 
ghidajul inițial al cercetării noastre;

· Studenților de anul I la specializarea Antropologie din aceeași Facultate pentru eforturile, munca susținută, răbdarea și cooperarea cu echipa noastră de 
voluntari în timpul cercetării din vara anului 2017 și nu numai. Mulțumim Zenaida, Rareș, Vlad, Andreea și Mădălina;

· Agenției Naționale din România și domnului Emanuel Franga pentru că ne-a ghidat în întortocheatul proces birocratic;

· Centrului Cultural de aici din Izvoarele, Clubului Seniorilor și mai ales domnului Ioan Diaconu pentru ca ne-au deschis porțile și au facilitat cercetarea noastră 
cu localnicii din Izvoarele;

· Voluntarilor locali care au tradus și interpretat pentru voluntarii noștri SEV în timpul cercetării: Alin, Bea, Bianca, Cozo, Biancaaa, Florentina, Ivașcu, Laurică, 
Miki, Simina, Ștefana și Valeriu;

· Lui Estelle și lui Matej, care au contribuit cu un ochi fotografi antrenat și - în mod special lui Estelle - pentru răbdarea nemăsurată în procesul de fotografiere.

· Lui Dani pentru minunatul design al acestei cărți-obiect, nu sunt suficiente cuvinte de mulțumire pentru lucrul cu termene limită strânse și pentru că a făcut ca 
toate capriciile noastre legate de design să se materializeze;

· Mulțumiri speciale lui Cosmin, președintele Curba de Cultură, atât pentru dezvoltarea, designul și monitorizarea proiectului cât și pentru contribuția la calitatea 
rezultatelor prin despicarea firului proiectului în patru;

· Kristinei pentru că a vegeheat asupra voluntarilor și activităților lor și pentru că a stabilit termene limită pentru toți oamenii și toate activitățile;

· Și ultimul dar nu cel din urmă, un foarte mulțumesc lui Sorin, colegul nostru, pentru că a făcut posibil ca cititorii noștri români să poată citi în limba lor natală.


