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C
hiar dac` [tiu aceast` zon` de când
eram copil, Valea Jiului reu[e[te s`
m` surprin d` de fiecare dat când
m` \ntorc acas`. Am c`l`torit mult
\n ace[ti ani, am v`zut multe

peisaje superbe, dar mun]ii din Valea Jiului mi
se par \ntotdeauna altfel. Sunt precum firea
omului – o dat` sup`ra]i [i a b`tu]i, alt`dat`
veseli [i plini de via]`. Dar \ntotdeauna sunt
frumo[i. Întotdeauna impun respect. Mereu,
când m` \ntorc acas`, \mi dau seama c`
aceast` zon` are ceva cu totul aparte. Are su-
flet, are via]`. De fiecare dat` când \i [i
privesc, mun]ii Parâng \mi inspir` for]`, \mi in-
spir` \ncredere. 

Acesta este [i motivul pentru care vreau ca
românii, [i nu numai ei, s` cunoasc` Valea Jiu-
lui a[a cum merit` s` fie ea cunoscut` – drept

una dintre cele mai frumoase zone montane
din România. Mun]ii Parâng sunt spectaculo[i
[i ofer` condi]ii excelente pentru sporturi de
iarn`. Nu o spun eu, care sunt \ncep`toare,
atât \n schi, cât [i \n patinaj, o spun cei care vin
[i se antreneaz` aici an de an. Sunt \ncânta]i
de ceea ce g`sesc la noi [i spun c` Parângul
poate rivaliza cu multe sta]iuni cu tradi]ie din
Europa. 

În ultimii doi ani, am sus]inut turismul
montan din Parâng. Avem proiecte multe pen-
tru aceast` zon`, iar Telegondola este cel mai
important dintre ele. Sunt sigur` c` turi[tii
care vor veni aici vor descoperi o altfel de Vale
a Jiului, altceva decât [tiau pân` atunci. Vor
descoperi un loc pe care eu cu mândrie \l
numesc acas`...

� Monica IACOB RIDZI  
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N
oul an a \nceput cu dreptul
pentru turi[tii din România.
Îmi bazez argumenta]ia pe
ini]iativa înfiin]`rii Ministe -
rului Turismului. 

Le propun cititorilor suplimentului
Ziua Turistic` s` m` sus]in` anul acesta. S`
\ncerc`m pe cât posibil s` redescoperim
România ca destina]ie turistic`. Avem de
ce s` fim mândri de ]ara noastr`, din Buco -
vina [i pân` \n Maramure[, de la Delta
Dun`rii [i Marea Neagr`, pân` \n vârful
Parângului. Cred c` România înc` ne mai
rezerv` peisaje unice.

Îmi voi îndrepta aten]ia în mod special
asupra domeniilor cheie. Voi fi foarte
atent` ca turismul balnear s` intre într-o
nou` etap`, de evolu]ie. Zonele de schi s`

se îmbun`t`]easc` acolo unde exist`, iar
unde avem posibilitatea s` dezvolt`m noi
pârtii. Aici îmi îndrept aten]ia spre zona
Parâng, un loc fabulos cu un poten]ial de
cre[tere senza]ional. O adev`rat` alter-
nativ` la mineritul aflat în impas.
Cre[terea calit`]ii serviciilor, corelat` cu
sc`derea pre]urilor reprezint` înc` una
dintre m` surile pe care le voi lua, în cali-
tate de Mi  ni s tru al Turismului.

Pentru c` mi-a]i oferit [ansa de a intra
\n contact cu cititorii suplimentului ZIUA
Turistic`, le doresc un an extraordinar,
plin de realiz`ri [i s` descopere cât mai
mult din ceea ce ofer` România!

� Elena UDREA
20 ianuarie 2009

P
etro[ani, jude]ul Hune-
doara, are o popula]ie de
circa 45.000 [i este situat \n
sud la 370 de km fa]` de Bu-
cure[ti [i la 100 de km de

re[edin]a jude]ului, Deva. 

Municipiul este la o altitudine de
620 de metri. Prima atestare documen-
tar` a a[ez`rii dateaz` din 1788, dar is-
toria Petro[aniului \ncepe undeva la
mijlocul secolului XVII. La recens`mân-
tul din 1818 apare cu denumirea de
Petro[ani, iar \ntreaga Vale a Jiului
cuprindea 2550 locuitori, majoritatea
p`stori. În 1840 \ncep primele ex-
ploat`ri la suprafa]` ale z`c`mintelor
de c`rbuni la Vulcan, Petro[ani [i
Petrila. Peste cinci ani au loc migra]ii
masive de mineri din imperiul austro-
ungar, astfel c` la sfâr[itul secolului
XIV, Valea Jiului era supranumit` Mica
Americ`. Exploatarea pe scar` larg` a

bazinului carbonifer Valea Jiului \ncepe
\n 1848, iar \n 1857 se acord` drepturile
de posesiune asupra stratelor de c`r -
buni. Timp de peste 150 de ani, Va lea Ji-
ului a tr`it din extragerea [i prelucrarea
c`rbu nelui, iar comunit`]ile s-au format
\n jurul exploat`rilor miniere. Dup` ‘89
mineritul din Vale are un puternic recul,
majoritatea minelor [i pre para]iilor
fiind \nchise. 

De aproape 20 de ani, Petro[aniul,
\mpreun` cu celelalte ora[e foste mi -
niere se zbat s` supravie]uiasc`. Minele
s-au \nchis una, câte una, ora[ele s-au
depopulat, iar programele de reconver-
sie profesional` lipsesc, mai exact zona
moare \ncet. În acest context turismul ar
fi fost o alternativ` viabil` la minerit.
Nu este deocamdat`. Dac` natura a fost
generoas` cu Valea Jiului, natura
uman` s-a ar`tat meschin`, dezvoltarea
turis mului poticnindu-se de dou` de -
cenii \n vorbe.

Valea Jiului - istoric, vine vorba

La mul]i ani, 
ZIUA TURISTIC~!
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G
ara a fost inaugurat` \n
anul 1870. Las \n urm` gara
[i pe cele câteva femei \nfo-
folite care sar pârleazul \n
tren. Totul este cenu[iu,

câteva grade sub zero [i o pâcl` groas`
te avertizeaz` c` sejurul din Parâng nu
va fi tocmai dalb. Bun venit \n Petro -
[ani! Bun venit la schi! Trec pasarela [i
ajung \n centrul ora[ului. Este pustiu [i
\nghe]at. Doar câ]iva câini zgribuli]i \]i
aduc aminte c` locul este totu[i locuit.
Mai am pân` la telescanul din Parâng 10
kilometri, iar utilajul porne[te d’abia la
ora 9.00. Mai am dou` ore jumate de
stat \n frig. Îmi iau un ceai de la bufetul
autog`rii [i a[tept. Oricum n-am altceva
de f`cut. Nu fac nicio treab` dac` ajung
la teleschi. A[teptarea e aceea[i [i \n
ora[, [i \n mun]i, la altitudine. M-a[ fi
dus pân` la biroul de informare turis-
tic` din Petro[ani, dar cine ar fi acolo la

ora [apte diminea]a? ßi dac` ar fi
cineva, ce mi-ar spune, cum m-ar
convinge c` turismul este \nfloritor, c`
voi avea un sejur de vis \n Valea Jiului?
Renun]. Deja sunt preg`tit pentru ce-i
mai r`u. 

Telescaun la ora 9
[i la 3 dup`-amiaza

Ajung la teleschi. Este opt [i
jum`tate. Pustiu. Mai sunt dou` zile
pân` la weekend. Poate atunci se va
anima [i telescaunul va porni mai de-
vreme. Dac` [i instala]iile de schi merg
dup` acela[i orar, sejurul pare compro-
mis. Dar s` nu anticip`m. Dou` ]ignale
anun]` pornirea utilajului. Pl`tesc opt
lei [i urc \n telescaun. Era s` uit: dac`
pierzi telescaunul de ora nou`, \l a[tep]i
pe urm`torul, cel de la ora trei. Da, a]i

AALLPPII II   
de la cap`tul tunelului

P
u]in peste [ase diminea]a. Sfântul
Ion a fost acum câteva s`pt`mâni.
S`rb`toarea a \ncheiat ciclul de
iarn` al be]iilor na]ionale. Trenul
opre[te \n Petro[ani. Vin din sud, 

s` zicem din Bucure[ti. Îmi iau rucsacul,
schiurile [i be]ele [i dau s` cobor. Mai bine
zis sar din tren. Scara trenului este \nalt`, iar
peronul lipse[te cu des`vâr[ire. Precum am
v`zut \n filme, \n zorii transportului feroviar,
când nu existau peroane, conductorul
punea un sc`unel pentru a cobor\ din tren.
În Petro[ani, ioc sc`unel, doar cl`direa
abandonat` a vechii g`ri, gri, cu ferestre
oarbe, se \nc`p`]âneaz` s` r`mân` \n 
picioare. 

M
un]ii Parâng, ca
orice zon` mon-
tan`, ofer` peisaje
montane spectacu-
loase, lacuri

glaciare, fond forestier, fond ci-
negetic, o rezerva]ie botanic` [i
pârtii de schi. Mun]ii Parâng
ocup` o suprafa]` de 1100 kmp
\nvecinându-se la nord cu Mun]ii
ßureanu, la nord-vest cu Mun]ii
Retezat, la est cu Mun]ii
C`p`]ânii, iar la vest sunt
desp`rti]i de Mun]ii Vâlcan prin
Defileul Jiului. Lan]ul muntos
cuprinde: - Vârful Parângul Mare
- 2519 m (este cel de-al treilea
vârf ca \n`l]ime din România); -
Vârful Cârja - 2405 m; - Vârful
Parângul Mic - 2074 m; - Vâr-
furile: Mija, Stoieni]a [i Mohorul. 

În masivul Parâng se g`sesc 22 de
lacuri glaciare: Ro[iile, Câlcescu,
Mija, Lacul Verde etc. Din acela[i
masiv izvor`sc râurile Lotru, Jiul
de Est , Gilort. Mu  ni ci    pi  ul
Petro[ani este situat pe cursul in-
ferior al Jiului de Vest, râu cu
patru afluen]i Maleia, Staicului,
Sl`tinioara [i S`latruc.

Cele trei sta]iuni situate pe ver-
san]ii Parângului: Rânca, Straja [i
Parâng sunt departe de a oferi
fiecare \n parte, toate
comodit`]ile unei sta]iuni de schi
din Alpi. În ordine: Rânca – cea
mai ordonat` dintre cele trei
loca]ii. Hotelurile, pensiunile [i
cabanele au o oarecare noim` de
sistematizare. St` prost \ns` la
pârtiile de schi [i la dot`rile afer-
ente. 

Straja – pârtii [i facilit`]i de
cazare. Dac` la pârtii este OK, la
sistematizare Straja este la
p`mânt. Peste trei sute de ca-
bane se \nghesuie f`r` noim`
\ntr-un spa]iu restrâns. F`r` infra-
structur`, cu mult fum. Pe sear`,
atunci când to]i aprind focul, un
smog gros acoper` sta]iunea,
Straja promite....

Parângul este, deocamdat`,
coda[a „perlelor montane” din
masiv. Cu doar câteva spa]ii de
cazare, cu pârtii de schi inadec-
vate, cu acces greoi, Parângul
a[teapt` investi]ii [i odat` cu ele
schimbarea mentalit`]ilor.

Silviu SECRIERU
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citit bine ora trei. Pân` atunci te de -
lectezi cu peisajul. Se fac [i derog`ri
atunci când se strâng grupuri de peste
10 persoane. Trebuie s` cobor la pilonul
17, acolo este amenajat` o platform`.
Instala]ia de telescaun are 40 de ani [i a
fost f`cut` pe spezele minelor. Înc` mai
func]ioneaz`. Peisajul este superb.  Cu
fiecare pilon, vârfurile Parângului se
apropie tot mai mult. La fel [i platforma
unde trebuie s` cobor. În stânga se ivesc
câteva cabane. În una ar urma s` stau [i
eu. Dup` circa o jum`tate de or`,
r`stimp \n care telescaunul s-a poticnit
de câteva ori, ajung la pilonul 17, unde
trebuie s` cobor. Ajutat de steward (nu
a[a se nume[te?) cobor cu toate hanga -
ralele dup` mine. Pân` la caban` mai e
pu]in, câteva zeci de metri. Ajung, \n
sfâr[it. Este ora zece. Sunt plecat de 11
ore de acas` [i am parcurs circa 400 de
kilometri. Face]i o socoteal`: 400 : 11

egal 36,4 km/h. Când te gânde[ti c` \n
Bucure[ti media auto este de 6 km/or`
parc` \]i mai vine inima la loc. Important
e s` ai termen de compara]ie. 

Mâncare de la Revelion
Intru \n caban`, este frig. Peste tot

este frig, [i \n camere. La 80 de lei came -
ra la ce s` te a[tep]i? În caban` sunt
numai eu, cabanierul [i ajutorul s`u. E
mijlocul s`pt`mânii, iar cabanierul face
economii; suntem \n plin` criz`. Intru \n
camer`: dou` priciuri cu p`turi vechi de
armat`. Un calorifer adormit \ncearc` s`
fac` fa]` celor -10 grade Celsius de
afar`. Nu reu[e[te. Cer un ceai cabani -
erului \n speran]a c` m`car b`utura este
cald`. Îmi pun cl`parii [i schiurile [i ies
pe pârtie. Peisajul este ame]itor: pe un
cer azuriu se profileaz` cele dou` vâr-
furi ale Parângului, Mic [i Mare. Iau

telescaunul [i urc 300 de metri pân` la
sta]ia terminus. Cost` trei lei. Pârtia
este abrupt` [i \nghe]at`. N-am de ales.
Mai exist` pârtii prin Parâng, cu in-
stala]ii primitive, care nu func]ioneaz`
\ns`. De fapt, pârtiile din Parâng sunt
pentru avansa]i. Fac câteva coborâri.
Soarele \ncepe s` se ascund` dup` pis-
curi. N-am ce face [i m` \ntorc \n caban`.
Întreb ce au de mâncare. Meniu fix:
ciorb` de porc [i sarmale. Decât nimic,
bune [i astea. Am o b`nuial`, confir-
mat` de cabanier: mâncarea este de la
Revelion. „Da’, ce-i?! E vreo problem`,
mâncarea a stat afar` [i a \nghe]at.
Parc` ar fi g`tit` ast`zi“. Nu-i nici o
problem`, mon[er. Focul se stinge \ncet
\n soba din cantin`. Se face frig, iar ca-
banierul nu \ntre]ine focul. N-am ce face
[i urc \n camer`. Tot frig. M` bag \n pat
[i pun dou` p`turi pe mine. Ajunge! Mai
am trei zile [i ajung acas`...

ç
n prezent masivul Parâng
este doar o zon` de agre-
ment pentru localnicii din
Petro[ani, zona fiind de-
parte de a oferi confortul,

comodit`]iile [i programele al-
ternative ale unei sta]iuni de
schi, viitorul, \ns`,  se arat` lu-
minos pentru zona Parâng [i,
implicit, pentru Petro[ani. 

Dup` minerit, \n moarte clinic`
\n prezent, turismul pare a fi
singura alternativ` a V`ii Jiu-
lui. Un program de dezvoltare
a zonei Parâng se afl` \n faz`
de proiect. Zonele de schi se
vor construi dup` mo de lul
sta]iunilor de profil din Alpi:
pârtiile [i utilit`]ile de schi \n
munte; facilit`]ile de cazare [i
divertisment, la baza
muntelui, \n ora[. În principiu,
\n Petro[ani, o dat` cu dez-
voltarea pârtiilor de schi din
Parâng s-ar  dezvolta industria
hotelier` [i a serviciilor.

În prezent facilit`]ile de cazare
din Parâng sunt aproape inex-
istente: Cabana ANEFS (200 de
locuri de cazare, circuit \nchis),
Cabana „La Na[u’“ (6 camere,
12 locuri de cazare), Vila
Parâng** (33 camere cu 87
locuri), Pensiunea „La R`zvan“
(20 locuri), case de vacan]`
(cca. 250). 

Proiectul prevede construirea
unei telegondole Petro[ani -
Parâng \n lungime de 8 kilo-
metri, a 7 telescaune [i a unei
benzi transportoare. În total
vor func]iona 17 pârtii de schi,
\nsumând 24 kilometri, fa]` de
4 kilometri existen]i. Pârtiile
vor fi prev`zute cu instala]ii
de nocturn`, tunuri de z`pad`
[i ma[ini de b`tut z`pada.
Traseele de schi vor fi
prev`zute cu dispozitive de
siguran]` [i plase de protec]ie.
Pistele vor fi semnalizate [i
marcate cu indicatoare,
panouri [i jaloane. Pentru a
optimiza accesul la pârtii se va
aplica un sistem de ticketing
integrat. 

În Slima, punctul terminus al
instala]iilor, se va construi un
or`[el al copiilor [i un centru
de servicii turistice cu baruri,
restaurant, magazine, salva-
mont [i centre de \nchiriere.
Termenul de finalizare al
lucr`rilor este 2012.  
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D
in Petro[ani pân` la
telescaun, cu ma[ina
proprie, cu microbuze
locale de weekend
sau... pe jos, 12 km.

Drumul este acceptabil. Parcare
amenajat` mic`. Restul parcheaz`
pe unde pot. Pân` sus la Releu, unde
\ntoarce telescaunul, se poate urca [i
cu ma[ina. Drumul [erpuie[te
periculos, iar pantele cer [i
\ndemânarea [oferului pe lâng` o
ma[in` puternic`, echipat` de iarn`. 

Cu telescaunul se urc` 20 de
minute. Programul de func]ionare \n
zilele lucr`toare este redus la dou`
curse: una la 9 diminea]a când urc`
personalul [i turi[tii, [i una la 15:30
când coboar` personalul [i turi[tii. La
pilonul 17 este o ramp` unde pot
cobor\ cei care au cazare la cabanele
de la baza pârtiei. ßi tot de aici ar
putea schiorii s` urce din nou spre
vârful pârtiei dac` ar avea cum. Ori
asta se \ntâmpl` numai dac` se adun`
jos, la plecare, un grup de minim 10
persoane. Altfel, scaunele nu sunt
mi[cate decât din când \n când, câ]iva

metri, ca s` nu \nghe]e pe cablu. În
weekend telescaunul func]ioneaz`
mai des, dar cu intermiten]e c`rora
nu le po]i anticipa nicidecum ritmul.
Când nu le este de ajutor celor c`rora
le-a fost destinat, schiorii mai au vari-
anta urcatului cu schiurile \n spinare.
Dar panta e destul de mare ca s` te
descurajeze. Ai venit totu[i la schi [i
nu la alpinism cu cl`pari. 

telescaun
� Pre] urcare sau coborâre: 8,5
lei
Pre] urcare-coborâre \n aceea[i
zi: 12 lei
� Abonamente 
curse urcare-coborâre: 
4 curse - 40 lei, 6 curse - 60 lei,
10 curse - 100 lei
� Pre] urcare pârtie telescaun 
2 ( cota 1582 - cota 1685 ): 2
lei ; abonament 10 curse 15 lei

Orar: 9-16
Telefon: 0254-545371; 0254-
542293; 0254-542132 

În Parâng exist` 7 pârtii. O combi-

nat` pentru lungirea traseului de schi ar

fi posibil` dac` instala]iile pe cablu [i-ar

coordona programele de func]i onare [i

turi[tii ar avea infor ma]iile. Altfel, totul

r`mâne sub semnul hazardului. 

� Subtelescaun - 2,5 km, nivel

mediu (omologat) spre dificil

(p`rerea schiorilor), diferen]` de

nivel de la 1700 m la 1000 m, par]ial

dotat` cu nocturn`.

� Primul segment de pârtie, cu

\nclinare mare, de la Releu pân` la

Pilonul 17, este [i cel mai folosit.

Starea pârtiei: denivelat`, cu

ghea]` pe care se a[teapt` s-o

,,sparg`“ razele de soare [i nu ra-

tracul. 

În prima parte a pârtiei [i \n zonele

adiacente se poate practica s`niu[ul [i

datul cu orice obiect care alunec` pe

z`pad`: ,,lighene“, ,,f`ra[e“ sau pungi

de plastic.   

� Poiana Soarelui - 250 m, nivel
u[or spre mediu, teleschi la liziera
p`durii, func]ional doar când nu
este vânt puternic. Instala]ia se ter-
min` f`r` a face jonc]iunea cu
telescaunul la pilonul 17 pentru a
permite lungirea traseului schiabil.
Schiorul trebuie s` urce din nou
pân` acolo cu schiurile pe um`r sau
s` fac` schi fond la deal.

� Spre Saivane -  900 m, nivel
mediu spre greu, teleschi,
nocturn`

� Europarâng -  400 m, nivel mediu
\n prima jum`tate, nivel greu \n a
doua jum`tate, teleschi

� B - 1200 m, nivel mediu spre
greu, teleschi

� Slima - 600 m, nivel u[or spre
mediu, babyschi ANEFS - doar pen-
tru studen]ii afla]i \n practic`.  

� ANEFS - 300 m u[or, teleschi,
nocturn`, acces turi[ti doar \n orele
de program ale [colii.

CCUU  SSCCHHIIUURRIILLEE

||NN  BB~~}}
� cum ajungi pe pârtii � unde [i cum po]i schia



7

supliment gratuit al ziarului ZIUA                                                                            ZIUA TURISTIC~ nr. 1, ianuarie 2009

� Drumul jude]ean Petro[ani –
Sta]ie \mbarcare telescaun – Ca-
bana Rusu – drum nemodernizat
pân` la Sta]iunea Parâng.

� DN 7A Petro[ani – Obâr[ia
Lotrului – Voineasa, asigur` accesul
pe partea nordic` a masivului

� DN 67C – Sebe[ – Oa[a – Obâr[ia
Lotrului – Rânca – Novaci, asigura
accesul pe partea sudic` a masivu-
lui
� DN 66 Filia[i – Petro[ani -
Simeria, asigur` accesul pe partea
vestic` a masivului

DISTAN¥E AUTO 
STA¥IUNI SCHI 
PARÂNG

� Arad – Rânca 343 km
Bucure[ti – Rânca  292 km
Cluj – Rânca 307 km
Craiova  - Rânca 133 km 
Râmnicu Vâlcea – Rânca 97 km 
Sibiu – Rânca 191 km
Tg. Jiu - Rânca 62 km
Tg. Mure[ – Rânca 301 km  
Timi[oara – Rânca 303 km

� Petro[ani – Parâng (sta]ie
telescaun)
Arad – Parâng 272 km
Bucure[ti – Parâng 353 km
Cluj – Parâng 241 km

Craiova - Parâng 171 km
Râmnicu Vâlcea - Parâng 165 km
Sibiu - Parâng 154 km
Tg. Jiu - Parâng 61 km
Tg. Mure[ - Parâng 252 km
Timi[oara - Parâng 232 km

� Lupeni - Straja
Arad – Straja 290 km 
Bucure[ti –  Straja 371 km
Cluj – Straja 241 km
Craiova – Straja 188 km
Râmnicu Vâlcea - Straja 182 km
Sibiu – Straja 187 km
Tg. Jiu - Straja 79 km
Tg. Mure[   Straja 257 km
Timi[oara – Straja 249 km

� asisten]a
pentru situa]ii
de urgen]`
Salvamont motorizat. 

� principala atrac]ie
Mama Natur`. În seama c`reia este l`sat aproape totul. ßi ea,
ca \n atâtea alte zone ale României, \ncearc`, maiestuos, s`
acopere nepriceperea, nepu tin]a, lenea ori prostia oamenilor
sau vreo combina]ie de patru luate câte dou`. 

� SFATUL ZIUA 
În a[teptarea marilor investi]ii \n zon`, despre care se tot
vorbe[te, mai mult de r`u decât de bine, schiorii care doresc s`
oboseasc` schiind [i nu c`rând schiurile la deal, ar alege mai
bine alt` destina]ie. 

� RECOMANDAREA ZIUA 
Centrul de agrement 
CASA DE VIS din Petro[ani

Situat pe drumul spre Lupeni, ofer`, dup` model european, al-
ternativa sporturilor extreme: off-road, snowboard, schi, pe
timp de iarn`, iar \n restul anului, rafting, drume]ii, c`]`rare,
motociclete, tirolian`, zbor cu parapanta. 

� CåI DE ACCES 

CCUU  SSCCHHIIUURRIILLEE

||NN  BB~~}}
� durata 
sezonului
de schi

Dac` ninge la \nceputul iernii [i tem-
peraturile nu cresc peste media nor-
mal`, z`pada ]ine pân` la jum`tatea
lunii martie. Nu exist` tunuri de z`pad`. 

� alte servicii
� ÎNCHIRIERI ECHIPAMENT
Schiuri, cl`pari, be]e - 30 lei/zi.

Stare [i calitate - modest`.

� ÎNCHIRIERI ATV-URI - 
100 LEI/ORå

� ZBOR CU PARAPANTA 
La sta]ia Salvamont, 150 lei/zbor.

Pe timp de iarn` se fac doar coborâri.
În sezonul cald se poate reveni la punc-
tul de decolare din Poiana Soarelui.

� SCOALA DE SCHI ,,PARÂNG“
Are sediul sus, la Releu. Este

\nfiin]at` \n sezonul acesta de trei
monitori profesioni[ti, fo[ti schiori de
performan]`. Ora de schi cost` 40 lei.
Program aproape permanent. Con-
tactele sunt afi[ate la telescaun ple-
care. 
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� cum ajungi

pe pârtii
� Baza pârtiei [i teleschiul sunt
chiar \n spatele unit`]ilor de
cazare din mijlocul sta]iunii. 

� unde [i cum
po]i schia

� Exist` dou` pârtii, \n stare
bun`, cu instala]ie de teleschi, una
are 650 m, grad dificultate - u[or,
diferen]` de nivel de 100 m, noc-
turn`, [i cealalt`, 550 m, grad difi-
cultate - mediu, aceea[i diferen]`
de nivel, f`r` nocturn`.  Sunt \n
curs de amenajare \nc` dou` pârtii
pentru avansa]i [i instala]ia de
telescaun. Luna aceasta s-a inau-
gurat o instala]ie de baby schi. 

� tarife
teleschi

� Accesul la teleschi se face \ntre
9:00 [i 16:00, pe baz` de cartele
(1 urcare egal 1 punct). Cea de 5
puncte cost` 15 lei, de 12 - 35 lei,
de 20 - 55 lei, de 100 - 200 lei. 

� durata 
sezonului
�� Dac` ninge se schiaz`
din octombrie pân` la sfâr[itul
lui aprilie. 

� asisten]` 
� Salvamont motorizat,
supraveghere video cu Webcam
Live la pârtie [i la patinoar. 

� alte atrac]ii/
servicii

� Snowboard, schi athlon, ATV
(80/100 lei/or`), snowmobil
(150 lei/or` numai cu \nso]itor),
parapant`, patinoar natural
zone pentru s`niu[, drume]ii.  

� Închiriere echipament schi
- 25 lei, echipament
snowboard - 30 lei.

� Monitori schi, snowboard
- 40 lei/or`. 

� recomandarea
ZIUA

� Aten]ie la monitorii de schi! Nu
to]i sunt foarte serio[i. Câ]iva

cursan]i \n]epeniser` de frig \n
a[teptarea unuia. Care a g`sit

cam r`stit solu]ia,
oferindu-le gratuitatea

primei ore. Dar [tim cu
to]ii cât de f`r` folos

poate s` treac` [i cât
de scurt` poate fi
lec]ia dac` presta-
torul de servicii
e nemotivat.  

RRÅÅNNCCAA
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� cum ajungi
pe pârtii

� În Straja, declarat` sta]iune turis-
tic` abia \n 2002, se poate ajunge cu
ma[ina (preferabil 4X4) sau cu
telescaunul (25 de minute - diferen]`
de nivel 1400 m). Acesta porne[te cu
un minim de 10 persoane pl`titoare
[i func]ioneaz` \ntre 8:00 [i 16:00,
dar se poate prelungi \n func]ie de
necesit`]i. Pre]ul unei c`l`torii dus-
\ntors este de 10 lei, sau 6 lei one
way.

� unde [i cum
po]i schia

� Domeniul schiabil cuprinde [apte
pârtii, toate echipate cu transport pe
cablu. 
� Platoul Constantinescu , grad difi-
cultate - u[or, dar ultima bucat`, de-
servit` de teleschiul 3, este abrupt`,
cu grad ridicat de dificultate, 1740
m, diferen]` nivel - 366 m, nocturn`,
� Pârtia Lupului, grad dificultate -
greu, 520 m, diferen]` nivel - 163,
nocturn`.
� Pârtia Mutu, grad dificultate -
mediu, 1269 m, diferen]` nivel - 200
m, nocturn`.
� Pârtia Sfântu Gheorghe, grad difi-
cultate - u[or, 700 m, diferen]` nivel
- 144 m.
� Platoul Soarelui, grad dificultate -
u[or, 405 m, diferen]` nivel - 102 m,
nocturn`, tun z`pad`, recomandat`
\ncep`torilor.
� Pârtia Canal, grad dificultate -
greu, 1400 m, diferen]` nivel - 180
m, este amenajat` pentru snow-
board. 
� Pâtia Telescaun, grad dificultate -
mediu-greu, 3200 m, diferen]` nivel
- 180 m, neamenajat`, utilizabil`
doar când z`pada este abundent`.

� tarife teleschi
� Avantaj Straja - schi pass-ul, car-
dul Comexim. Garan]ie 10 lei, vala-
bilitate \ntreg sezonul. Transportul
pe teleschiurile 1 [i 4 e taxat cu 3
puncte, iar la teleschiurile 2,3,5 cu 4
puncte pentru fiecare urcare. Exist`
mai multe variante de cartele de la
cele cu 4 puncte care cost` 4 lei - o
singur` urcare, la cele cu 120 de
puncte  care cost` 100 lei. La
teleschiul de la Platoul Soarelui,
urcarea cost` 3 lei [i se face cu bilete
clasice cump`rate de la cas`. 

� durata 
sezonului

� Pârtiile fiind a[ezate
pe versantul nordic al mun]ilor
Vâlcan, z`pada ]ine din noiembrie
pân` \n martie, iar pe Canal
chiar pân` \n mai. 

� asisten]`
� Salvamonti[ti, jandarmi
cu ATV-uri, supraveghere video SS

TT
RR

AA
JJ AARRÅÅNNCCAA

� SFATUL ZIUA
� În weekend zona este foarte aglomerat` [i
locurile de parcare devin o problem`. L`sa]i
ma[ina \n parcarea p`zit` de la telescaun [i urca]i
cu localnicii care ofer` la un pre] rezonabil trans-
port pân` \n sta]iune. 

� RECOMANDAREA
ZIUA

� Ar putea fi destina]ia cea mai potrivit` pentru cei care
doresc s` \nve]e a schia. Pârtiile sunt largi [i prin dis-
punerea lor ofer` priveli[ti splendide spre Retezat, sau de
pe Vârful Mutu, pân` spre Oltenia subcarpatic`. 
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Ne mai dicstr`m 
ne mai relacs`m

A
cces facil. Lupeni, plus
10 kilometri de [osea [i
ajungi \n vârful mun -
telui, dac` urci \n timpul
s`pt`mânii. Dac` urci \n

weekend, \]i la[i ma[ina la doi kilometri
de sta]iune [i urci pe jos la deal. Cu
cl`pari, schiuri [i rucsac \n spinare. Pân`
\n sta]iune de-o parte [i de alta a dru-
mului sunt parcate ma[ini, sute de

ma[ini. Sta]iunea este full, ce recesiune,
ce criz`, românii „se dicstreaz`, se relac-
seaz`“- dup` care v`d ei. Iarna z`pada
ascunde totul [i \ntr-un fel e mai bine.
Cele 300  de  construc]ii: cabane [i pen-
siuni \ngr`m`dite una \n alta, f`r`
canalizare, f`r` ap`, f`r` gaz, f`r` pro-
grame alternative, arat` ca naiba. La
sfâr[itul s`pt`mânii, la Straja urc` pân`
la 3000 de oameni [i se \nghesuie cum

pot \n cabane [i pensiuni. Pre]urile sunt
rezonabile, pân` la150 de lei camera.
Pentru 45 de lei po]i s`-]i asiguri [i un
meniu complet. Cursul pre]urilor este
dat de Emil P`râu, cu a sa pensiune Mon-
tana, cel care a dezvoltat [i instala]iile
de schi. Oricum, dintre cele trei sta]iuni
din Parâng, Straja este cea mai vie. Sis-
tematizarea aiurea [i lipsa parc`rilor
sunt bilele negre ale sta]iunii. (S.S.)

ç
n 1996,  Straja nu era \nc`
\m pân zit` de cabane [i  nu
\ [ i  r e v e n d i c a  n u m e l e  d e
sta ]iune de schi. În acea zi de
mai, pe sear`, la cabana lui Emil

P`râu, un bec tocmai aprins a f`cut
flam`, iar filamentul a imprimat o cruce
\n interiorul becului. C`lug`rul Vaarlam
de la m`n`stirea Sadova, de lâng`
Craiova, a v`zut crucea din bec [i a con-
chis: semnul este de la cei care bântuie
zona, cei care nu au fost \ngropa]i
cre[tine[te. Pentru a \n]elege spusele
c`lug`rului, d`m timpul \napoi [i  am-
intim c`, \n timpul Primului R`zboi Mon-
dial, aici, pe culmile de la Straja, au pierit

\n lupte peste 800 de solda]i, români [i
osta[i chezaro-cr`ie[ti. La [ase s`pt` -
mâni de la primul semn, se ive[te al
doilea, tot \ntr-un bec. Acesta a fost cer -
cetat la m`n`stirea Lainici din Defileul
Jiului. Stare]ul m`n`stirii a reluat
spusele c`lug`rului de la Sadova: su-
fletele celor ne\ngropa]i cre[tine[te
bântuie prin zon`. Monahul \l sf`tuie[te
pe P`râu s` ridice, spre lini[tea su-
fletelor, o cruce \n locurile bântuite.
Becul, al doilea, cu crucea imprimat` \n
interior, se g`se[te ast`zi la schitul ridi-
cat ulterior \n munte. Crucea a fost ridi-
cat` \n acela[i an, de acela[i P`râu, [i pe
30 octombrie a fost sfin]it` de stare]ul

de la Lainici. Slujba s-a ]inut pe o vreme
mohorât`, cea]a [i burni]a \nv`luiau cul-
mea. Participan]ii \[i amintesc c` atunci
când a \nceput slujba, cerul s-a luminat
brusc [i a[a a r`mas pe tot parcursul ce -
re monialului. Odat` ce slujba s-a \n -
cheiat, soarele a fost acoperit de nori [i
negura a \nv`luit din nou creasta.
Crucea, 18 metri bra]ul vertical [i 9 metri
cel orizontal, a fost dedicat` osta[ilor
c`zu]i \n Primul R`zboi Mondial, precum
[i turi[tilor care [i-au pierdut via]a \n
masivul Straja. Dac` pân` la sfin]irea
crucii, \n 1996, muntele f`cea dou`, trei
victime pe an \n rândul turi[tilor, de
atunci nimeni nu a mai murit aici. (S.S.)

Sub semnul 

CRUCII
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MICI
de mare altitudine

D
ac` spa]ii de cazare
exist`, slav` Domnu-
lui, la capitolul pârtii
Rânca st` prost, foarte
prost. Exist` doar dou`

pârtii de schi. ßi o curiozitate tipic`
României, o sta]iune - Rânca [i doi ad-
ministratori - Novaci [i Baia de Fier. De-
o parte a drumului care taie sta]iunea \n
dou`, este zona Novaci, de cealalt`,
zona Baia de Fier. Ultima are facilit`]ile
zonelor rurale, cealalt` ]ine de ora[ [i,
\n consecin]` nu are niciun fel de fa-
cilit`]i. Alt` curiozitate, hotelieri [i ca-
banieri din zon` sunt fiecare de capul
lui, adic` nu exist` o strategie integrat`
de dezvoltare a sta]iunii. Fiecare \[i
vede de p`tr`]ica lui, de pe care smulge
\n fiecare sezon ceva bani. De aici [i

lipsa programelor alternative, ce nu pot
fi \nlocuite totu[i de peisaje helvetice.
Ca [i la Straja sta]iunea este sufocat`
de ma[ini. Pre]urile sunt pentru toate
bu zunarele: de la 120 de lei camera la
400 de lei (hotel de 4 stele). Buc`t`ria
este ca de obicei „interna]ional`“:
cartofi la pung` [i piept de pui, speci-
fice de altfel zonei. ßi pentru c` totul se
traduce române[te, la ie[irea din
sta]iune, \nspre releul de televiziune,
platourile sunt pline de zeci de ma[ini,
cu u[ile deschise, cu manele la maxim [i
cu gr` tarul alaturi. Nici Rânca n-a
sc`pat de sportul na]ional al românilor
– gr` tarul.  ßi s` nu v` \nchipui]i c` s-a
gândit cineva s` reglementeze prob-
lema. Doar mun]ii sunt ai no[tri, \n veci
vecilor. ßi peturile la fel. (S.S.)

L
a 20 de kilo-
metri de
Novaci, pe o
[osea accepta -
 bil` care urc`

pân` pe platourile
alpine, dai de un
peisaj absolut n`uci-
tor [i de o sta]iune
\n plin` dezvoltare:
Rânca. Sutele de 
cabane [i pensiuni
sunt frumos rânduite
de-a lungul v`ilor.
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L-am descoperit \n Petro[ani \ntr-o
diminea]` cu ninsoare de \nceput de
ianuarie. Trezit din somnul scurt,
zburlit, a venit s` ne arate un sur-
prinz`tor punct de atrac]ie \ntr-o zon`
considerat` defavorizat` de to]i, mai
pu]in de natur` - clubul ,,Visul imagi -
na]iei“, proiectul de suflet al unui grup
de \mp`timi]i de sporturi extreme. Era
dup` un antrenament de noapte care
\nsemna, firesc pentru el, o alergare cu
16 kg \n spate - parapanta,  spre   \n`l -
]imile din Parâng, de unde revenise \n
zbor peste ora[ul \nc` adormit.

Incredibil, 
dar adev`rat

Va \mplini 34 de ani \n mai, e n`scut
\n Bra[ov, dar a tr`it \n Valea Jiului, este
sub]irel [i nelini[tit, plin de o energie
molipsitoare. Acesta este Tomi, pilot [i
instructor de parapant`, atlet de mare

for]`, cu o ambi]ie frizând obsesia, per-
fec]ionist [i cu o rezisten]` dobândit`
asem`n`toare mun]ilor. Altfel, modest,
pu]in amar din cauza pu]inei popu-
larit`]i de care se bucur` chiar la el acas`
performan]ele lui uluitoare. La invita]ia
lansat` presei sportive sau ge ne raliste
dup` câ[tigarea eroic` a locului secund
\n 2007, n-a r`spuns, ru[inos [i ofen-
sator, nimeni. Str`inii \i pronun]` nu-
mele cu respect [i doar  bloggerii români
l-au urm`rit live \n timpul cursei trans-
mise pe Internet, l-au \ncurajat [i l-au fe-
licitat. Este bolnav de munte, zbor [i
aventur`. Între evenimente ori antrena-
mente \n afara ]`rii, Tomi tr`ie[te
\ntr-un cvasianonimat la Petro[ani, de
unde n-ar pleca niciunde \n lumea larg`.
A str`b`tut prin aer [i cu piciorul zone
s`lbatice de pe mai multe continente,
s-a \ntâlnit cu moartea pe \n`l]imile
ame]itoare ale Alpilor [i i-a râs \n nas, a
v`zut de sus peisaje destinate numai lui

L
a a patra edi]ie a Red Bull X-
Alps 2009 au fost ale[i s`
concureze 30 de atle]i din 23
de ]`ri. Campionul din 2007,
elve]ianul Alex Hofer,

va \ncerca s` câ[tige pentru a treia oar`
consecutiv titlul de campion, dar va
avea de luptat cu Toma Coconea,
vice-campionul de acum doi ani.
Traseul pentru Red Bull X-Alps 2009 a
fost anun]at [i, pentru prima dat`
\n istoria evenimentului, cursa va
\ncepe la Salzburg, \n Austria.
Incluzând o linie dreapt` de 818 km 
[i un total de 7 vârfuri de mun]i
\n Austria, Germania, Italia, Elve]ia
[i Fran]a, traseul de anul acesta este cel
mai dificil de pân` acum din punct de
vedere strategic. Startul se va da pe 19
iulie 2009, \n Salzburg [i punctul termi-
nus va fi o plaj` din Monaco.
Competi]ia va putea fi urm`rit` live pe
www.redbullxalps.com.
Vânt de fa]`, Tomi!

TOMI
z b u r ` t o r u l

U
n alt român mai cunoscut afar`
decât \n ]ara lui. Ce face Toma 
Coconea? Zboar` cu parapanta,
merge pe jos pe creste de Alpi [i
se bate pentru sine [i pentru

România \n cea mai aprig` [i dificil` curs` a
b`rb`]iei: competi]ia european` de sport
extrem Red Bull X-Alps. La a treia participare,
\n 2007, a devenit vicecampion [i anul
acesta ]inte[te la primul loc. 

Mihaela CÂRLAN
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Dumnezeu ori p`s`rilor Lui. ßi
poveste[te despre toate acestea f`r`
emfaz`, cu naturale]ea omului care a
tr`it experien]e unice pentru care n-a
cunoscut odihna.   

Cum a fost posibil
,,Cu mult` munc` [i pasiune. Am

\nceput s` zbor \n 1992 sub \ndrumarea
lui Liviu Iovan. Azi are 65 de ani [i \nc`
mai zboar` nea Liviu. El a fost fonda-
torul primei [coli de zbor cu parapanta
din România, aici, la Petro[ani. Din ‘93
am participat la tot felul de competi]ii \n
]ar`, cam 10 concursuri anuale, re-
gionale [i etape na]ionale, festivaluri.“
În spatele lui se afl` un perete plin cu
diplome [i o vitrin` cu trofee. ,,Din 2002
am ie[it \n lume. La concursul Red Bull
X-Alps, din 2003, m-a calificat CV-ul
meu de salvamontist [i zbur`tor. De la
prima participare am surprins, fiind \n
primii trei pân` la jum`tatea cursei,
când mi s-a accidentat suporterul [i a
trebuit s` vin` din ]ar` altul.“ Su-
porterul este co-echipierul de la sol, cu
un microbuz, cel care \i d` informa]iile
[i \i ofer` suportul logistic pe perioada
competi]iei. În 2007 a f`cut echip` cu
R`zvan Levarda. Pentru edi]ia din 2009
are planuri mari. ,,Vreau s` câ[tig. M`
antrenez zilnic, voi dubla  durata [i difi-
cultatea antrenamentelor, de la 20 de
km pe zi [i diferen]` de nivel de pân` la
2000 de metri, care acum dureaz` 3-4
ore. Voi pleca \n februarie \n Africa pen-
tru zbor de cross [i preg`tire tehnic`. În
cursul competi]iei trebuie s` reu[esc s`
dorm cât mai pu]in, oriunde [i oricum,
s` m`nânc pu]in, s` uit de durere, s` m`
motivez continuu oricât de potrivnice ar
fi condi]iile. Trebuie s` reu[esc, cu
[tiin]`, cu perseveren]`, cu credin]`.“ 

Abia dup` ce am v`zut DVD-ul cu
desf`[urarea competi]iei am sim]it
adev`rata dimensiune emo]ional` a
succesului lui. ßi este nedrept ca dac`-i
\ntrebi pe români, de la pre[edinte pân`
la ultimul dintre ei, despre Toma Co-
conea, prea pu]ini s` [tie ce s`
r`spund`. Toma Coconea exist` atât de
frumos pentru o Românie ignorant`.
Avem atât de pu]ini. Merge]i \n Valea Ji-
ului [i pentru el. Acolo, printre antrena-
mente, se ocup` ca ,,Visul imagina]iei“
s` devin` cel mai bun club de sporturi
extreme din România, comparabil cu
oricare altul din ]`rile cu tradi]ie. 
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AUSTRIA, 

GERMANIA, ITALIA, 
ieftin [i bun

A
m accesat la \ntâmplare
unul dintre multele site-uri
specializate: www.schima-
nia.ro [i am ales ]ara: Aus-
tria. Apoi sta]iunea: Bad

Gastein. Posibilit`]ile de cazare sunt
pentru toate buzunarele. Toate pensiu-
nile, hotelurile sau apartamentele au
poze [i detalii despre tot ceea ce ofer`:
servicii, facilit`]i, pre]uri diferen]iate pe
sejur \n func]ie de perioad`. Am ales una
dintre ofertele unui hotel de trei stele
care cost` 544 euro de persoan` pentru
7 zile/6 nop]i, \n perioada 10 ianuarie -
28 martie, dar exist` [i variante foarte
economice, 235 de eu ro/pers /7zile, [i to-
todat` decente. Am luat leg`tura pe
mail, dar se poate [i telefonic, mai rapid,
dac` e[ti fluent \n german` sau englez`.
Rezervarea se mai poate face [i online,
dac` te \nregistrezi. Urmeaz` achitarea
integral` sau a unui avans din costul ser-
viciilor prin virament bancar. Trans-
portul r`mâne la la ti  tudinea turistului.
Ma[ina prelunge[te timpul vacan]ei cu
minimum trei zile [i dou` caz`ri. Exist`
[i posibilitatea transportului cu avionul
[i unele companii aeriene ofer` gratui-
tate pentru bagaje. 

Dac` dori]i libertate de mi[care se poate
\nchiria orice auto la destina]ie, condi]ia
este s` ave]i un card de credit. Pentru a
ajunge la pârtii exist` oricum mijloace
locale de transport, contra cost sau in-
cluse \n pachetul prepl`tit. Schi pass-
urile (cartel` pentru transport pe cablu)
pot fi de asemenea incluse sau se pot
achizi]iona la pârtie \n diferite variante
de timp [i pre]. Se recomand` regimul
de demipensiune pentru a nu fi
condi]iona]i de masa de prânz. Cu
maxim 20 de euro de buzunar pe zi de
persoan` se acoper` cheltuielile legate
de prânz, vin fiert, cafea, ceai sau sucuri
pe pârtie. Nu se recomand` b`uturile al-
coolice, care sunt oricum mai scumpe.
Mai ave]i [i op]iunea unui sejur
cump`rat printr-o agen]ie de turism,
care uneori poate fi mai avantajoas`. De
aceea, este preferabil s` compara]i cât
mai multe variante \nainte de a alege. 

Pont ZIUA: intra]i pe forumuri,
unde ve]i g`si cele mai utile,
complete [i adev`rate in-
forma]ii. 

Mai sunt Fran]a,
Elve]ia etc

Intra]i pe www.snowtrex.ro [i \n

stânga ecranului g`si]i rubrica pentru

C`utare [i rezervare, Oferte Last Minute,

foarte avantajoase, Paturi libere, Cate-

gorii. De aici, pa[ii sunt u[or de parcurs

pentru a alege o destina]ie cât mai con-

venabil`. Pentru Fran]a am g`sit oferte

\ncepând de la 88 euro pân` la 258 euro

de persoan`/7 nop]i, \n aceea[i perioad`

14.02 - 21.02, cu sau f`r` demipensiune.

Pentru Italia, de la 348 euro la 458 euro

(toate f`r` mas`) [i pentru Elve]ia de la

398 euro la 428 euro (f`r` mas`). Rez-

erv`rile se pot face online, vi se cer in-

forma]ii minime despre cine sunte]i [i

detaliate despre dolean]e, vi se comu-

nic` pre]ul final, da]i ok [i ve]i primi con-

firmarea pe adresa de e-mail pe care a]i

indicat-o \n formular. Internetul v` ofer`

atâtea posibilit`]i de explorare \ncât

este p`cat s` nu deveni]i m`car o dat`

propriul dumneavoastr` agent de tur-

ism. Un joc palpitant ce poate fi pre-

ludiul unei vacan]e memorabile. 
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Dac` \n pensiunile din Rânca n-am
g`sit nimic din gastronomia locului,
m-am mul]umit cu „platoul ciobanului“
servit direct \n drum de un om cu
ini]iativ`. În centrul sta]iunii, este par-
cat` o dub` colorat`, din cele folosite
afar` la evenimente cu mul]i oameni.
Lateralele dubei sunt ridicate, iar de pla-
fon sunt atârnate [iruri de cârna]i, table
de sl`nin` [i funii de ceap` ro[ie. Pe

tejghea buc`]i mari de telemea. Se ia o
farfurie de unic` folosin]`, pe ea se pun
de-a valma buc`]i de sl`nin`, de cârna]i
[i câteva felii de telemea. Se asorteaz`
cu ceap` ro[ie. Deasupra se pun dou`
felii s`n`toase de pâine de cas`. Se
serve[te \n drum, pe capota ma[inii.
Merge de minune cu un p`h`rel de ]uic`
g`lbioar`, când o ai, când nu, te \mpaci
cu gândul.

To]i am mâncat pân` acum ou`
jum`ri sau ou` g`tite \n toate chipurile.
Dar ou` jum`ri cu jum`ri?! Re]eta vine
de la maghiari [i \n amalgamul de na]ii
din Valea Jiului, fiecare a \mprumutat
de la fiecare. Nici gastronomia nu face
excep]ie. Ou`le cu jum`ri se servesc la
micul dejun, numai dup` ce s-a dat pe
gât un pahar de palinc`. „Ioreghelt
palinka“ (palinca de bun` diminea]a) a
fost instituit de „na[u“, vechi cabanier,
dus acuma dintre noi. Obiceiul este
men]inut de so]ia lui Sani baci, Ilonca.
Dar, s` revenim la ou`le noastre. Se ia

o ceap`, se taie pe[ti[ori, se c`le[te
pu]in, pân` devine aurie. Se pun o
mân` de jumeri [i se las` la foc domol
pân` se desfac. Se bat patru ou`, la
alegere se poate zdrobi o bucat` de
telemea, d’aia iute [i uscat`. Ou`le [i
telemeaua se toarn` \n tigaie peste
ceapa aurie [i peste jum`ri [i se
amestec` bine. Se pr`je[te pe’o parte [i
pe alta, pân` ce compozi]ia cap`t` con-
sisten]`. Merge excelent cu mur`turi.
Ratota cu jumeri [i palinca de
diminea]` le pute]i servi la cabana „La
na[u“ din Parâng.

Ratota cu jumeri

Pl`cint` cu cartofi
„à la Montana“
Rete]a ne-a fost spus` de tanti Voichi]a, o
buc`t`reas` vajnic` de la pensiunea Montana. Ea
ne-a spus c` este un fel specific la Straja [i ne-a
preparat pe loc pl`cinta. Se rad câ]iva cartofi cruzi, se
amestec` cu ou, telemea, o lingur` de f`in` s` lege
con]inutul, [i pu]in` smântân`. Cu o lingur` se ia din
con]inut [i se preseaz` \n palm` forma pl`cintelor. Se
pr`jesc la foc iute \n ulei pân` se rumenesc pe ambele
p`r]i. Se servesc cu smântân`. ßi vin, mult vin.

Platoul ciobanului

Strig`turi 
momârl`ne[ti

Du-m`, Doamne, [i m` las`
Unde-i mândru]a frumoas`
Cu paharul plin pe mas`
ßi b`rbat plecat de acas`!

Chioti]i, m`i fetelor
De dragul feciorilor,
C` feciorii, bat`-i vina,
Cârâie cam ca g`ina

Câte fete sunt \n joc
Toate-s strâmbe la mijloc
Numai mândruli]a mea
E dreapt` ca secera!

Mândrele [i beutura
Alea mi-or mânca f`ptura
Mândrele [i cu averea
Alea mi-o mâncat puterea!

Momârlanii de prin Lunc`
Taie cu toporul [unc`
Fac cârna]i cu kilometru'
Brânza \n m`suri cu metru'!

M`i muiere, m`i mândru]`,
Vino iute sub c`ru]`
C` la umbra grea [i deas`
Dorurile m` apas`!

Haide bade pe Dealul Luncii
S`-]i ar`t cum se fac pruncii
Eu s` num`r stelele
Tu mie m`rgelele! 



Ce nu se poate de pe p`mânt,
se poate de sus

Reporterii ZIUA Turistic` bat cârciu mile
[i cabanele, scormonesc v`g`unile,
scotocesc p`durile, zgârie pârtiile pen-
tru a v` prezenta \ntr-un proiect inedit
o Românie a[a cum e. Dac` e musai,
parapanta este un vehicul ca oricare

altul pentru a surprinde realitatea
goal`.

Alexandra Mihale \[i ia zborul
pentru a vâna imagini pentru cititorii
ZIUA Turistic`, \mpu[cat` la rândul ei
de Siviu Secrieru.


