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Iarmarocul Sighi[oarei

Pilotul echipajului ZT
abuzeaz` de apa miraculoas`

din fântâna de la Dârjiu Vestul S`lbatic \n decor medieval

Problema cu cet`]ile astea s` -
se[ti e c` multe nu sunt trecute pe
hart` ori, dac` sunt, accesul c`tre ele
se face pe drumuri contemporane cu
zorii Evului Mediu. A[a s-a f`cut c`,
\n c`utarea Dârjiului, \ntr-o s`l -
b`ticie aproape total`, am dat peste
fa buloasa fort`rea]` dintr-un sat
numit Archita. Când am descins \n
fa]a acesteia, pentru o clip` am
crezut c` ne-am \ntors \n timp cu
cinci, [ase secole, \n timpul unuia
dintre asedii. 

Din toate p`r]ile eram \ncon-
jura]i de c`l`re]i de origine asiatic`
[i de atelajele lor, cu to]ii sco]ând
chiote ca-n vremurile ce au f`cut
necesar` construirea unor aseme-
nea edificii de ap`rare. P`trun[i \n
cetate \ns`, am dat de o lini[te [i o

senza]ie de des`vâr[it` p`r`sire ce
p`reau s` d`inuie de sute de ani, in-
teriorul a[ez`mântului cu dubl` for-
tifica]ie fiind aproape \n totalitate
n`p`dit de buruieni imense, zidurile
acoperite cam peste tot de iarb`, iar
pe unul dintre versan]i crescând
chiar câ]iva arbu[ti. În total` conso-
nan]` cu impresia de l`ca[ bântuit,
la un moment dat, din ceea ce ulte-
rior am \n]eles c` fusese casa paro-
hial` s-a i]it o ar`tare stranie, un
b`ie]oi cu \nf`]i[are de eremit ori de
predicator \n pustietate, b`rbos [i
jerpelit, de la care am \n]eles c` era
un voluntar venit din Germania pen-
tru a avea grij` de nu [tiu ce \n de-
zastrul de la biserica cetate din Ar-
chita, peisaj \n care se integrase pe
de-a-ntregul. (C. DINU) 

CETATEA BÂNTUIT~
DIN ARCHITA
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ZÂT! (Cu blana \n b`])

Apolodor Jim Morrison de ROMÂNIA

Ion BARBU
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Ne afl`m deja la al patrulea num`r al re-
vistei „ZIUA Turistic`“ dedicat bisericilor for-
tificate s`se[ti din sud-estul Transilvaniei [i
cu acesta credem c` a fost de ajuns, de[i sun-
tem departe de a fi epuizat respectiva te-
matic`. Desigur c`, neputându-le des`vâr[i
pe toate, nu din cauza lenei noastre, ci da-
torit` num`rului lor extrem de mare [i a
spa]iului publicistic zgârcit, ne-am restrâns
doar la cele pe care le-am considerat a fi cele
mai reprezentative. Nici a[a n-am ajuns la o
concluzie ferm`, existând opinii divergente
asupra respectivei judec`]i de valoare, a[a c`
ne-am supus \naltului arbitraj al celor de la
UNESCO. Existând [apte biserici fortificate
incluse de respectivul for interna]ional pe
lista patrimoniului cultural universal, de
patru dintre acestea ocupându-ne \n prece-
dentele trei apari]ii ale revistei noastre,
anume Prejmer („cea mai spectaculoas`
cetate ]`r`neasc` din lume“), Viscri, Biertan
[i Valea Viilor, am dedicat num`rul de fa]`
celorlalte trei r`mase, Saschiz, Dârjiu [i Câl-

nic, c`rora le-am ad`ugat Sighi[oara, inclus`
de UNESCO la alt` categorie, [i Alba Iulia,
care ar fi putut lesne figura pe lista cu pri-
cina, lucru ce credem c` nu s-a \ntâmplat
doar din ra]iuni ce nu privesc valoarea is-
toric` [i artistic` a acesteia. 

Iar pentru num`rul viitor, „Zecele“,
promitem cititorilor no[tri c`-i vom l`sa s`
r`sufle dup` atâta amar de pagini pline de
poze cu fort`re]e masive [i edificii im -
pun`toare [i \i vom delecta cu imagini ale
unor peisaje mirifice, paradisiace, dintr-o
regiune a României aproape necunoscut`
chiar multora care locuiesc \n apropiere [i
asupra c`reia vom p`stra surpriza [i secretul
pân` la data apari]iei, oferindu-v` doar de-
taliul c` absolut to]i patru care am ajuns
acolo am conchis la unison c` „e cel mai fru-
mos loc pe care l-am v`zut \n ]ara noastr`“,
unul despre care unii dintre cei mai plimba]i
[i prin alte p`r]i spun c` nu se reg`se[te
nic`ieri. R`bdare [i promitem c` va merita!
Parol!

Surpriza ZT pentru
NUM~RUL URM~TOR

P`zeam profund, de vreo dou`
ore, când m-a trezit nea Vasile,
portarul: „B`i b`iete, [tii ce e[ti
tu? Brânz` bun` \n burduf de
câine“. Tocmai se \nchiseser` ur-
nele la non-stop, de la alegerile
europarlamentare. „Ce ]ar` p` -
ze[ti tu, pe aia care te crede ungur
sau cea care te revendic` mi o -
ritic?!“, m-a apostrofat colegul
meu cu n`duf patriotic. Apoi m-a
sc`rpinat cu de[tele maculate de
tu[ul de pe [tampila cu care abia o
trimisese pe Norica la  Bruxelles.
„Eu sunt prea mic ,nea Vasile pen-
tru astfel de probleme, am doar
zece luni [i [aizeci de kile, nu sunt
eu nou \n politic`, a[a ca Elena
B`sescu, dar nici suficient de mare
ca Boc, sau câine ca Blaga“, am
mârâit prin somn.

Repro[ul lui Nea Vasile pleac`
de la o ne\n]elegere mai veche.
Ini]ial, adic` din ziua \n care m-am
n`scut, am fost condamnat s` fiu
câinele de paz` al democra]iei,
punct de lucru Constantin Mille
17. Sunt [i compromisuri care se
fac. Am acceptat s` fiu fiar` doar
noaptea, când e somnul mai dulce,
dar nu mi-a mers: „Nuuu, domnu’
Jimmy, nu, tu o s` fii câinele de
paz` al democra]iei Ziua“. Am
semnat ca Vier Pfoten.

În schimbul zilelor nedormite
mi s-a promis c` voi deveni vocea
[i imaginea României la Buda -
pesta, dovada feroce c` suntem cu
dou` mii de ani \naintea lor, a tu-
turor, [i câte alte prostii. Dar [ti]i
cum este \n politic`, cine latr`
câ[tig`.

Mi-a mers bine câteva luni, cei
mai frumo[i ani din via]a mea.
Pân` mai alalt`ieri când a v`zut
nea Vasile, ce ipocrit!, o ofert` la
b`i la Balaton. Nu a spus nimic
ini]ial. Abia dup` ce au intrat
Vadim [i Becali \n Parlamentul Eu-
ropean [i-a dus aminte [i de mine
care cugetam cu botul pe labe,
vigilent chitic.

„Jimmy, tu o mai ]ii minte pe
Feti]a, javra aia care \]i adulmeca
arpaca[ul printre z`brele, da,
Jimmy, aia care ]i-au r`pit-o
hingherii pe tura lui nea Fane [i pe
care ]i-au adus-o despodobit` [i
cu cercei \n ureche pe tura lui nea
Nicu, de ]i s-a f`cut ]ie r`u de la ri-
vanol [i ai f`cut-o jigodie? Dac`
vrei s-o mai vezi, vii \n din]i cu un
bilet la b`i. Nu m` intereseaz`,
vorbe[ti cu Elena Udrea, miorl`i la
lun`, te descurci!“. Pe scurt, am
fost prins cu mâ]a \n sac [i a tre-
buit s` semnez un alt pact cu Ziua
Turistic`. Mi s-a promis c` o s` fiu
publicist-comentator ca Ioan Gro -
[an [i Ion Barbu. Pentru unul
obi[nuit s` tr`iasc` la umbra pre-
decesorilor o s` fie greu.  Nu vreau
s` debutez \n cariera de sche -
l`l`itor cu o dela]iune, ca Sever
Voinescu sau Adrian Severin, da’
s` mor dac` nu v` spun! Nea
Vasile, c`ruia nu i-am pupat, decât
dintr-un exces de zel, mâna care
m-a hr`nit, se ]ine cu una de la
Teatrul Mic, care s-a format sub
bagheta lui Florin C`linescu.

Da, Nea Vasile, accept [i sem-
nez s` fiu vocea [i imaginea Ziua
Turistic` \n orice fac sau latru! Zât!



4

ZIUA TURISTIC~ nr. 9 l 16 iunie 2009                                                                       supliment gratuit al ziarului ZIUA

� Constantin DINU

Mda, numai c` ruta dinspre Saschiz,
una care f`r` \ndoial` aminte[te de zorii
veacurilor \n care monumentul pe care-l
]inteam abia se z`mislea, constituie o
aventur` demn` de safari, iar cealalt`, ce
se face cam la jum`tatea drumului ce
leag` Cristuru Secuiesc de Odorhei, e
cam la fel, doar c` ceva mai scurt`. Odat`
poposi]i dinaintea impun`torului s`la[
secuiesc, a c`rei apartenen]` la Patrimo-
niul Mondial ne este consfin]it` de
câteva panouri de certificare a acestei
fale locale, d`m peste alt hop, anume
lipsa de comunicare a b`[tina[ilor, justi-
ficat` - ne-ar pl`cea s` credem - doar de
inabilitatea acestora \n mânuirea limbii
române. În fine, noroc cu ni[te ]ig`nci ce
se zbenguiau prin preajm`, care ne-au
dumirit pe limba comun` c` exact lâng`
biseric`, lipit` chiar de ea, se afl` casa
parohial`, la u[a c`reia ne-au \ndemnat
s` batem, lucru pe care-l f`cur`m
mintena[. Ne-a deschis destul de repede
o gospodin` zdupe[`, ce se str`duia s`-
[i aburce neconving`tor pe chip o gri-
mas` de polite]e, aceasta invitându-ne \n
ograda prin care deretica cu o osârdie \n

care p`rea de mult rutinat`, asta pân`
s`-[i cheme omu’ din cas`, pe popa, de!

åstimp ne-am ocupat cu to]ii de
pozarea unei mândre]e de copile de vreo
patru-cinci ani[ori, ce nu dos`dea pe
române[te neam, dar care ne-a fermecat
pe de-a-ntregul prin jovialitatea [i
zburd`lnicia ei solitar`, la care nu vroia
s` ne fac` p`rta[i. Într-un târziu se ivi [i
p`rintele, tat`l superbei f`pturi b`laie,
iar acesta ne-a adulmecat oful, n-a p`rut
nici bucuros, nici indignat, ci doar ne-a
deschis u[a cet`]ii [i ne-a \nmânat un pli-
ant: „Ave]i totul acolo; e \n limba
român`!“

„Scriam 
[i m` gândeam 
la o fat` frumoas`“

OK, nu-i bai, nici n-aveam nevoie de
mai mult, mai ales c` \ncânt`toarea sa
odrasl` avea s` ne \nso]easc` pe cam tot
parcursul nostru prin curtea bisericii pe
care z`u nu [tim cum or fi dibuit-o cei de
la UNESCO pentru a o include \n patri-

S
un` comod, nu-i
a[a?, s` afli despre
biserica din Dârjiu
c` se afl` situat` la
doar vreo zece

kilometri est dinspre super-
bul drum ce leag` Bra[ovul
de Sighi[oara, \n apropierea
ultimei urbe.

Fata popii din Dârjiu
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moniul universal. Urmarea a fost de vis,
pomenindu-ne aproape instantaneu
\ntr-un l`ca[ de vis, \n care robuste]ea
impun`toarelor ziduri nu contrasta
deloc strident cu atmosfera u[or bu-
colic` ce o emana oaza de verdea]`
dimprejur. Era suficient, pentru c`
datele tehnice, inginere[ti, le [tiam,
cum ar fi faptul c` biserica, una unita -
rian`, e renumit`, ba chiar unic` \n
Transilvania, pentru valoarea pic-
turilor murale de pe la \nceputul se co -
lului al XV-lea, \nf`]i[ând diverse
„cadre“ ale Legendei Sfântului Ladis-
lau, care s-au p`strat doar par]ial din
cauza \nv`l m`[elilor sângeroase de
dup` Reform`, c` are la rându-i un Turn
al Sl`ninii a c`rui utilitate se p`s treaz`
pân` \n prezent. De asemenea, de o
mare valoare artistic` ar mai fi o pic-
tur` \nf`]i[ând „Convertirea Sfântului
Pavel (Saul)“, \n care pictorul nu numai
c` [i-a zugr`vit propriul chip, dar a mai
[i bravat pu]in al`turi printr-o in-
scrip]ie aproape iresponsabil` pentru
acele vremuri, acesta scriind: „Pe
aceasta am pictat-o eu, Paul, fiul lui

ßtefan din Ung. (...) Scriam [i m` gân-
deam la o fat` frumoas`“. Insolen]a [i
insolitul acestei declara]ii \ntr-un mo-
ment \n care Apusul se afla \n apogeul
renascentismului const` \n referirea
f`r` vreun echivoc (iar asta \ntr-un

l`ca[ de cult!) la dragostea fa]` de o fe-
meie, fiind oarecum [tiut c` \n acea
epoc` Biserica blama cu surplus de afu-
risenie astfel de p`cate, vecine cu blas-
femia, \ntrucât, conform canoanelor
acelor vremuri, omul trebuia s`-[i ori-
enteze \ntreaga iubire exclusiv c`tre
Divinitate, ni[te bicisnicii clericale de
care anterior se loviser` [i doi italieni
de soi care f`cuser` referiri explicite \n
versuri asupra numitelor Laura [i Bea-
trice, asta f`r` a-i aminti pe unii
cona]ionali ai acestora care au nemurit
\n ode erotice persoane de acela[i sex.

În fine, ne-am continuat cât am con-
siderat c`-i bine parcursul prin toate
cotloanele cet`]ii ]`r`ne[ti a Dârjiului,
cu \ngeri]a pl`pând` urmân du-ne t`cut
pretutindeni, pân` ne-am luat izb`vi]i
de nu [tim ce r`mas bun de la ferici]ii ei
p`rin]i, r`mânând parc` \n suflet cu o
ingerin]` a soartei de a c`rei n`p`dire
rar, poate deloc ne mai lovisem. Apro -
po, c` tot vorbeam de Rena[tere [i de
operele ei, nu vi se pare c` fata preotu-
lui din Dârjiu seam`n` din acel ev? ßi
nici m`car n-am aflat cum o cheam`...

Picturile murale sunt unice \n România

Micu]a unguroiac` se \nfrupt` din saleurile ZT

UNESCO a ajuns aici \naintea noastr`
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nul dintre activi[tii pe
t`râm cultural ai
jude]ului Mure[ care, ca
orice ipochimen 
constrâns de noile 

rea lit`]i la reconversie social` [i 
profesional` [i care vie]uie[te din
rumegarea la infinit a propriei 
mediocrit`]i [i suficien]e, aflând de
tema prezentului num`r al revistei
noastre, des`vâr[irea bisericilor 
fortificate incluse \n patrimoniul 
UNESCO, ne-a sf`tuit pe un ton ce
imita sc`lâmb solemnitatea doc]ilor
s` s`rim peste edificiul de la Saschiz,
\ntrucât ar fi „degradat [i ne\ngrijit“.

Biserica de pe
Valea Scroafei

O biseric` s`seasc` veche de [ase secole 
[i un monument românesc de [ase decenii
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Exact ca \n bancul acela \n care o
blond` o sf`tuia pe o alta s` nu mearg`
la Vene]ia pentru c` e inunda]ie pe
str`zi [i nici \n Grecia, fiindc` acolo sunt
numai ruine. În felul s`u omul avea
dreptate. Exceptând sala [i altarul, ce
par s` fi ad`postit pân` adineauri una
din fastuoasele slujbe din bisericile
s`se[ti, despre care aveam s` afl`m c`
acum, datorit` plec`rii enoria[ilor c`tre
Germania str`mo[ilor, se ]in doar de
dou` ori pe lun`, atunci când vine un
preot de la Sighi[oara, biserica este
\ntr-un avansat stadiu de deteriorare,
din fortifica]iile care au str`juit atâtea
veacuri n-au mai r`mas decât vagi, dar
concludente ruine, gardul este unul
nou, din fier [i banal, \n genul celor de la
fermele fostelor IAS-uri, iar iarba de pe
mica paji[te din incint` este destul de
mare [i crescut` de-a valma, motiv pen-
tru care de \ndep`rtarea ei se ocupa un
cosa[ de prin vecini. La ora descinderii
noastre \n fa]a a[ez`mântului de la
r`spântia principal` a Saschizului, \n
jurul prânzului, accesul \n interior ne
este temporar \ngr`dit de un l`c`]oi,
pentru ca peste doar zece minute din
lini[te acelei ore a prânzului s` se des -
prind` o f`tuc` ce-[i oscila dozele con-
sistente de ingenuitate [i plictis cu cele
de stinghereal`. Ne introduce \n micul ei
s`la[ de sub vasta umbr` a turnului, ne
dest`inuie c` este colaboratoare a
funda]iei engleze[ti ADEPT ce are drept

scop conservarea patrimoniului cultural
[i a biodiversit`]ii \n zona a[ez`rilor
s`se[ti din aceast` regiune a Transil-
vaniei, dup` care ne factureaz` biletele
de acces [i ne prezint` borc`nelele cu
gem de  corcodu[e galbene, rubarb`,
m`ce[e ori zmeur` ce sunt produse de
]`ranii din zon` \ndeosebi pentru bene-
ficiari din Anglia, ]ar` \n care Prin]ul
Charles, un ata[at de aceste locuri,
având chiar câteva propriet`]i \n zon`,
le-a f`cut o reclam` teribil`.

Antemerg`tori pentru 
prin]ul mo[tenitor

Spre marele nostru ghinion, mo[te -
nitorul tronului Marii Britanii avea s`
descind` la Saschiz exact a doua zi dup`
ce noi vizitasem localitatea din apro -
pierea Sighi[oarei, acesta, dup` câte
aveam s` afl`m ulterior, venind ca de
obicei \nso]it de botanistul casei regale,
John Akeroyd, \mpreun` cu care a par-
ticipat la un picnic al`turi de s`teni, de-
gustând produse tradi]ionale, dintre
care n-au lipsit [i câteva gâlgâieli de
p`linc`, [i \ndemnându-i pe ace[tia s` se
\ndârjeasc` \n valorificarea resurselor
naturale existente \n regiune, el inau-
gurând cu aceast` ocazie un centru de
procesare a legumelor [i fructelor.

Cetatea celor 
[apte biserici

Revenind la biserica Saschizului,
m`rturisim c` aceasta ne-a \ncântat, de[i
nu chiar \n aceea[i m`sur` precum mon-
umentele similare din Viscri, Biertan sau
Câlnic. Turnul a[ez`mântului confe-
sional din Saschiz aduce destul de mult
cu cel mult mai celebru din Sighi[oara,
lucru care s-ar putea justifica printr-o
veche rivalitate \ntre cele dou` localit`]i,
ambele fiind, \n urm` cu veacuri, mari
centre spirituale [i economice ale comu-

nit`]ii sa[ilor transilv`neni.  Din câte
aveam s` afl`m de la localnici, turi[tii
zilelor noastre ce-[i fac timp s`
z`boveasc` pe aici sunt mult mai impre-
siona]i, ba chiar excita]i de cetatea
p`r`sit` ce str`juie pe dealul ce domin`
a[ezarea s`seasc`, nu pu]ini dintre
ace[tia aventurându-se \ntr-o escaladare
pân` spre respectivele ruine. La vremea
construirii ei, cetatea din Saschiz, una
dotat` cu [ase bastioane, avea rolul 
de-ai ad`posti \n timpul invaziilor pe
locuitorii celor [apte sate din vecin`tate,
patru p`strându-se pân` azi, motiv pen-
tru care \n vechime i se mai spunea
Siebenkirchen (ßapte biserici). P`r`sit`
c`tre sfâr[itul de veac XVIII, func]iile de
ap`rare fiindu-i preluate de c`tre bise -
rica fortificat` din Saschiz, asupra cet`]ii
din deal s-au a[ternut valuri succesive de
degradare, aspect care nu-i diminueaz`
nici valoarea istoric` [i nici atrac]ia tu-
ristic`, mai ales c` se tot fac demersuri [i
proiecte pentru restaurarea sa.

� Constantin DINU

La cosit \n curtea sasului
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minun`]ia de la 

CÂLNIC
Acest ultim aspect e destul de stra-

niu, \ntrucât cetatea Câlnicului nu se afl`
chiar prin vreo fund`tur` uitat` de timp
[i lume, ci se afl` la doar vreo 30 de kilo-
metri pe drumul dinspre Sibiu sprea
Alba Iulia. Ajun[i la acest punct al cunos-
cutului DN1 e suficient s-o cârmi]i pu]in
la stânga dup` ie[irea din Miercurea
Sibiului [i s` v` aventura]i cale de vreo
[apte kilometri pe un drum rudimentar,
dar perfect accesibil, ale c`rui asperit`]i
vor fi totalmente compensate de prive -
li[tile \ncânt`toare care se vor des f`[ura
\nainte, de-a stânga [i de-a dreapta. V`
ve]i opri f`r` \ndoial` la Gârbova s` ad-
mira]i ruinele vechii basilici ori impun` -

toarea Cetate a Greavilor atestat` pe la
1241, apoi ve]i ad`sta cu siguran]` [i la
Reciu, unde se afl` de asemenea o ve-
nerabil` biseric` s`seasc`, pentru ca ime-
diat dup` aceea s` p`trunde]i \n Câlnic,
drumul l`sându-v` exact \n fa]a cet`]ii. 

Sectoristul cet`]ii
Nici n-apuc`m s` ne scoborâm bine

din ma[in` c` suntem imediat \ntâm -
pina]i de omul care are cetatea \n grij`,
acesta tocmai conducându-i pe câ]iva
turi[ti veni]i din Germania, motiv pentru
care ne \ndeamn` s` ne descurc`m sin-
guri ceva timp. P`trun[i prin im pu -

C
onform itinerariului \n
prealabil stabilit, traseul
nostru printre bisericile
fortificate incluse \n 
Patrimoniul Mondial [i

printre altele care ar putea la
rându-le s` fac` parte din acesta
decisesem ca ultima la care ne vom
opri s` fie cea de la Câlnic, nu doar
pentru c` asta era logica rutei, ci [i
pentru c` despre aceast` cea de pe
urm` destina]ie aveam destul de
pu]ine informa]ii.

Marinca[, victim` la Coste[ti,
erou la Câlnic

8
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n`toarea barbacan` ne d`m seama
fiecare din privirile celorlal]i c` ne afl`m
f`r` \ndoial` \n cel mai \ncânt`tor astfel
de edificiu, unul care muste[te de
cur`]enie, verdea]`, lini[te [i aer curat,
interesul \ntru restaurarea [i conser-
varea acestuia fiind mai mult decât evi-
dent.

Încânt`toarea atmosfer` bucolic`
este completat` cu un iz de religiozitate
de acordurile muzicii lui Bach ce r`zbat
din capela din centru, care  \ns` nu este
datorat` orgii specifice acestui soi de
l`ca[uri germanice, ci unor banale boxe
care r`spândeau \n eter ce le dicta 
CD-ul. Ambian]a este atât de mirific` [i
reconfortant` \ncât unii dintre turi[ti \[i
permit chiar s` se \ntind` minute \n [ir
\n iarb` ori chiar s` fumeze \ntr-un
spa]iu amenajat la umbra unui bastion.
Într-un târziu apare p`str`torul cheilor
cet`]ii, Gheorghe Marinca[, care
r`spunde cu mult` bun`voin]` primelor
noastre curiozit`]i, cu toate c` ne
m`rturise[te c` nu are prea multe \n
comun cu domenii precum istoria, reli-
gia ori arta medieval`, \ntrucât fusese
poli]ist: „Am participat [i la lupta cu
minerii de la Coste[ti! Ce b`taie am
mâncat atunci!“

Concesionat` 
pe 49 de ani

În cele din urm` \n]elegem [i cum se
face c` aceast` cetate a avut o soart`
mult mai bun` decât majoritatea celor-
lalte r`mase dup` cele opt secole de
\nfloritoare colonizare s`seasc`. Bafta
acesteia a fost interesul unui academi-
cian de la Cluj, istoricul Marius Porumb,
care \n numele asocia]iei „Ars Transsil-

vaniae“ pe care o conduce a conce-
sionat biserica [i cetatea de la Câlnic
pentru 49 de ani, ocupându-se ulterior
[i de restaurarea acesteia cu resurse
proprii, dar [i cu finan]`ri ale B`ncii
Mondiale ori de la Soros. Mai mult decât
atât, aceast` ac]iune nu s-a r`sfrânt
doar asupra monumentului, ci [i asupra
caselor situate pe o raz` de 500 de metri
\n jur, acestea fiind consolidate [i
ref`cute la fa]ad` astfel \ncât \ntreg
centrul a[ez`rii s` p`streze amprenta
medievalului [i a arhitecturii s`se[ti. A
urmat apoi \nfiin]area unui Centru Cul-
tural Interna]ional, s-au organizat nu-
meroase simpozioane româno -germane,
concerte de org`, tabere de cultur`, ba
chiar [i de cerceta[i pentru copii din
Fran]a [i Belgia, toate acestea f`când
Câlnicul mult mai cunoscut \n
str`in`tate decât la noi \n ]ar`. Acest
lucru ni-l confirm` [i s`tenii \n frunte cu
primarul, ace[tia m`rturisind c` cei mai
mul]i dintre turi[ti sunt din afara
grani]elor României, ei ajungând aici
mai mult datorit` discu]iilor de  pe fo-
rumurile amatorilor de turism cultural
sau chiar exotic [i mai pu]in gra]ie fap-
tului c` respectivul monument se afl`
inclus \n paginile cunoscutelor ghiduri
Routard ori Michelin. Ne desp`r]im [i de
acest obectiv al peregrin`rilor nostre cu
promisiunea ferm` c` vom reveni cât de
curând pe aici, lucru pe care l-am f`cut
[i dup` ce-am vizitat multe asemenea
locuri f`r` a ne ]ine deocamdat` de cu-
vânt. Poate ne vom \ntoarce sau nu,
\ns` cei ce n-au fost vreodat` pe aici
merit` s` \ncerce pe r`spunderea
noastr`. 

� Constantin DINU

...[i cureaua lat`
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Senza]ia face to]i banii! Te-n]eap`
\ntâi vârful cl`dirii care ad`poste[te
Prim`ria. La dreapta! La stânga, tot
alb`, ]i se dezv`luie Biserica Ortodox`.
Cl`diri solide, vechi, s`n`toase. 

Te-ntrebi: dar cetatea unde-o fi? Din
curiozitate, te repezi mai abitir la vale.
Dar [i str`fulgerat de dilema dac` nu ai
gre[it cumva drumul. De data asta am
avut noroc: \ntr-o pia]et` pr`fuit`,
pu]in lateral, se ridic` fabulos zidurile,
corpolen]a unei m`rturii arhitectonice
a unor oameni harnici, s`n`to[i, iubitori
de frumos, dar [i hot`râ]i s` lase semne
ale trecerii lor vremelnice pe aceast`
lume. Pân` s` ne dezmeticim, ne
\ntâmpin` voios, volubil, ospitalier, ad-
ministratorul Gheorghe Marinca[.
Poarta impun`toare, o alee pe lâng`
fortifica]ii, \ngrijit` ca o fat` mare [i un
culoar umbros, pavoazat cu o sumede-

nie de „tablouri“, instantanee ale vie]ii
a[ez`mântului, mai de demult, sau mai
noi, ni se deruleaz` ca \ntr-un film mut. 

¥iganii sâmb`tari 
[i duminicari

Apare familia Oancea, adic` pri-
marul [i so]ia, buc`t`reas` de meserie.
Între timp, \[i face sim]it` prezen]a [i
[eful de post, tot un Marinca[.
„Num`r`m \n sat aproximativ 1400 de
suflete, [i suntem cam jumi-juma:
români [i ]igani. Despre sa[i, ce s` zic,
au plecat, dar unii s-au \ntors [i-au
revendicat c`[ile [i p`mânturile. Amu,
mai exist` cinci-[ase familii, care sunt
de-ai no[tri. Majoritatea au vândut, dar
mai sunt câ]iva care nu se \ndur`. Vin \n
vacan]e, repar` pe ici, pe colo, dar se

10
O

dat` ajuns \n prispa
Câlnicului
panorama ce ]i se
dezv`luie pudic nu
face not` 

discordant` \n zon`: paji[ti de un
verde s`n`tos, care acoper`
dealuri line, pâlcuri de oi care
pasc \n lini[te \n jurul stânii, al
ciobanilor flanca]i de câinii
dresa]i din na[tere s`-[i
p`zeasc` „avutul“. Din când \n
când, p`durea de foioase se 
interpune ochilor ispiti]i s` ia
mai repede \n cadru silueta
Cet`]ii de la Câlnic. Asfaltul este
bordat de tufe de trandafiri
s`lbatici, cu flori mici, neprih`nit
de albe, nuci [i soc, vegeta]ie
care, \ntârziat` fiind de clima mai
rece din acest areal de poveste,
pârâie de ner`bdare s` se 
maturizeze odat`!

bântuit de sectan]i,
AP~RAT DE UNESCO

Cristina preg`te[te re]eta
pentru num`rul viitor 
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\ntorc acas` la ei! Cu ]iganii, de ce s` zic,
nu avem probleme deosebite. În ma-
joritate sunt sectan]i: sâmb`tari, du-
minicari, penticostali! Sunt cumin]i.
Chit c` nu exist` p`dure f`r` usc`turi!
Trist este c` la slujb`, duminic`, cu chiu
cu vai ne mai strângem 50 de oameni.
Democra]ie, drepturile omului, \n fine,
\nv`]`minte pe care noi le-am mo[tenit
f`r` scripte de la mo[ii no[tri exist`, dar
s`-]i renegi credin]a, s` te duci de colo-
colo ca frunza-n vânt, nu-i normal.

Pensiunea poc`i]ilor 
Un predicator a plecat \n Germania,

a cump`rat o gr`mad` de c`[i de la sa[i,
le-a transformat \n locuri de rug`ciune.
Pe ]igani i-a adus de undeva, din
Moldova. Mul]i lucreaz` la ZUO, o firm`
care se ocup` cam cu de toate, cu pa-
tron român“, ne poveste[te primarul.
„Dar, acum, m` ierta]i, am treab` de
nu-mi v`d capul: joi \ncep zilele Câl-
nicului! A[a obi[nuim noi de În`l]are!
Aducem fanfara din Cugir, a lu’ Glan,
mas` mare, distrac]ie, vin o gr`mad`
de oameni [i o s` v` rog s` m` scuza]i!“,
a \ncheiat [eful ob[tii. La plecare, ad-
ministratorul Marinca[ ne \nso]e[te
spre pia]eta plumbuit`: „E nevoie [i 
de-o pensiune \n sat, chiar se lucreaz`
acum la una c` avem mul]i vizitatori
care ar dori s` \nnopteze la noi. Numa-
numa s` m`nânce pe \ndelete, nu s` se
pun` iar` pe drum, pân` la Gârbova. Ar
mai lua cineva \n gazd`, dar tot sectant
\i, dar [i vegetarian: s` nu bei, s` nu
fumezi!“ 

În loc de „Drum bun“, edilul ne
primene[te ochii cu alte locuri de mi-
nune: Prim`ria, cu cuibul de barz`
locuit, ]uguiat pe co[, biserica orto-
dox`, case de vis, renovate sub egida
UNESCO. N-avem \ns` cum s` trecem cu
vederea pieile goale ale puradeilor care
]op`ie de mama focului pe strada prin-
cipal`, c`ru]a care ridic` colbul de doi
co]i, tras` de-un arm`sar alb-murdar,
dar cu motocei ro[ii, vezi bine s` nu se
deoache, condus` fix pân` dup` col]
de-un personaj bronzat. Laolalt` cu pa-
trupedul cabalin ne ostoim setea, la
fântâna cu cump`n`. Noi direct din ciu-
tur`, el din jgheabul de al`turi! Mai
umplem [i-o sticl` pentru drum [i când
s` d`m motor, un pr`p`d de râs ne
sparge urechile! O feti[can` oache[`,
\nso]it` de fr`]iorul mai mic, se t`v`lea,
ce mai! Printre sughi]uri, a reu[it s` ne
aten]ioneze c` plecam val-vârtej cu sti-
cla aburind` pe capot`!

� Cristina VLADU

11

Munc` din greu la construc]ia
primei pensiuni din Câlnic



S
unt teribili românii
când se dedau la
valorificarea
poten]ialului turistic
al ]`rii, asupra

c`ruia sunt foarte con[tien]i,
ceea ce nu \ntotdeauna e ceva
r`u, lucru care nu se poate
spune \n cazul Sighi[oarei. 
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De ani buni, ora[ul mure[ean \n
buricul c`ruia d`inuie singurul burg me-
dieval din lume \nc` locuit constituie
]inta predilect` a unui soi dubios de
pelerini ai secolului XXI, care au aflat din
jurnalele de [tiri ori din [uetele frivole c`
d` bine la CV-ul de pub s` frecventezi \n
condi]iile boemei de la Vama Veche res -
pectivul monument inclus \n Patrimoniul
Mondial. Nici aceasta n-ar fi o ches tie toc-
mai rea prin ea \ns`[i, ci prin abordarea
respectivelor vestigii ale unei istorii ce ne
apar]ine \n prea pu]in` m`sur` pe
calapodul adolescentinelor vilegiaturi
de weekend \n loca]ii ale destr`b`l`rii
ieftine [i superficiale. A[a s-a ajuns ca an
de an la Sighi[oara s` se desf`[oare fes-
tivaluri de muzic` folk, gen care nu are
nimic \n comun cu Evul Mediu, iar apoi un
alt festival, cic` de art`, \n care se zben-
guie ni[te pl`pânzi [i isterici actora[i de
vodevil, ce \ncearc` s` transpun` „far -
sele“ ori acel teatru al „misterelor“, care,

\ntr-adev`r, erau obi[ nuite \n respectiva
perioad` istoric`, \ns` nu \n aceast` zbu-
ciumat` [i eterogen` zon` geografic`, ci
ceva mai la vest, \n z`bavnicele r`gazuri
de tihn` din Fran]a acelor veacuri. Mai
mult decât atât, \ntreaga atmosfer` din
cetate dospe[te acum de prost gust [i ar-
tificialitate, la tot pasul existând buticuri
\n care se vând suveniruri chicioase, in-
signe cu mesaje abjecte, c`ni cu Steaua
ori Rapid, diver[i mu]u nache, p`pu[ele
cu Dracula [i vampiri sau m`[ti de Hal-
loween. Ad`ugând la toate acestea puz -
deria de ma[ini ce sufoc` str`du]ele
cet`]ii sau rockerii travesti]i \n hale-
bardieri, tobo[ari ori zombie care astfel
\mpopo]ona]i descind \n centrul cet`]ii
direct din taxi putem contura aproape de
fidelitate iarmarocul de snobi \n care a
fost transformat` o asemenea minun`]ie
de cetate. 

� Constantin DINU

bâlci medieval la
SIGHI{OARA 

Parada kitsch-urilor \ntr-o cetate UNESCO



Necunoscând pe de-a-ntregul sem-
nifica]ia, dar [i uitând, nepermis, \n vâl-
toarea vie]ii de zi cu zi a Bucure[tilor,
bucuria de-a \mp`r]i necunoscu]ilor bu-
cate rumenite nu numai de cuptor, dar
[i la fierbin]eala inimii, m-au f`cut s`
m` simt handicapat`. Ceva din noi s-a
pierdut pe drumul existen]ei, adap-
tându-ne prea lesne ritmului citadin.
Femeia care este fericit` când face bine
unor b`trâni, pe care o intereseaz`
soarta semenilor, d`ruie[te filantropic
f`r` s`-i pese, pare de-a dreptul du-
bioas`. Cam tr`snit`! Dar cine poate tr`i
f`r` sare \n bucate? F`r` gust, f`r` cu-
loare? Ei, bine, eu nu. Bine\n]eles, la fig-
urat! Poate [i de aceea trebuie s` v`
\mp`rt`[esc re]eta pr`jiturii. La rug` -
mintea Mariei!

Se prepar` un blat de „pandi[pan“:
ßase ou`, tot atâtea linguri rase de f`in`
[i de zah`r. Albu[urile se bat se parat, se
adaug` g`lbenu[urile amestecate cu
zah`r. Ulterior, f`ina. În compozi]ia re-
spectiv` se presar` tulpinile de ru bar b`,
t`iate m`runt [i op`rite \n prealabil.
Cum planta nu se g`se[te decât arareori
prin ]ar`, orice fruct de sezon \[i poate
face loc peste „agoniseala“ de[ertat`
\ntr-o tav` uns`. Se introduce \n cup-
torul \ncins, la foc moderat, circa 20 de
minute. Se mai separ` trei albu[uri. Se
bat cu mult` con[tiinciozitate, cu un praf
de sare. Capacul spumos se toarn` bine
repartizat \n tav`. Dup` maximum cinci
minute, pr`jitura e gata de serveal`!

� Cristina VLADU

M
`rturisesc
c` \n]elep-
ciunea
Mariei m-a
cam pus

cu botul pe labe! Mi-am
amintit subit povestea
aia cu sarea-n bucate! 

supliment gratuit al ziarului ZIUA                                                                       ZIUA TURISTIC~ nr. 9 l 16 iunie 2009

13
Cu rubarba-n
pr`jitur`

Cristina a \ncercat s` fure de la Maria re]eta pl`cintei cu rubarb`, 
dar, neg`sind a[a ceva la Bucure[ti, a g`tit-o cu mere verzi
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C
u cele 41 de
agen]ii din ]ara
noastr` [i cele
cinci din Germa-
nia, Eurolines

România este, probabil, cea
mai extins` re]ea de agen]ii
de turism din România. 
Des pre ce \nseamn` Euro-
lines, prin ce se deosebe[te
de celelalte agen]ii [i care
sunt destina]iile promovate
\n acest an, am stat de
vorb` cu Sales Manager-ul
companiei, Cosmin Marinof
(foto).

Cosmin Marinof: Diferen]a princi-
pal` fa]` de ceilal]i competitori este
dat` de faptul c` \n agen]iile Eurolines
România reg`si]i atât produsele pro-
prii ale Touroperatorului din cadrul
grupului, Nova Travel (respectiv
litoralul românesc [i bulg`resc), cât [i
produsele celor mai importan]i tour-
operatori din România - Paralela 45,
Prestige, Perfect Tour, Tez Tour,
Kartago, Best Reisen, dar [i din
str`in`tate: DERTOUR, TUI, MIKI, GTA,
TOURICO etc. Eurolines \nseamn`, \n
primul rând, o echip` de oameni pozi-
tivi, loiali [i eficien]i, capabili s` se
adapteze cerin]elor turi[tilor. Prin cei
peste 130 de consultan]i de tu ri sm, noi
propunem clien]ilor no[tri solu]ii per-
sonalizate. Indiferent c` este vorba
de sejururi, circuite, city break-uri,
caz`ri individuale, excursii tematice
(expedi]ii \n de[ert, safari, vizite \n
parcuri de distrac]ie etc), noi acord`m
consultan]` turi[tilor [i le oferim
solu]ii dintre care pot alege.

ZIUA Turistic`: Pentru c` a]i
adus vorba de variante,
exist` nout`]i fa]` de anul
trecut?

Cosmin Marinof: Din punct de
vedere al destina]iilor promovate \n
acest an, nu este o modificare major`
fa]` de 2008. Excep]ie face România,
cu prec`dere litoralul nostru, care cu -
noa[te o mai mare aten]ie. Acest lucru
se datoreaz` atât promov`rii \n media,
cât [i ofertelor speciale care au asaltat
pia]a - acest ultim aspect fiind, de alt-
fel, valabil pentru toate destina]iile.

Nu \n ultimul rând litoralul nostru, ca
[i celelalte produse de turism intern
vor avea parte de un tratament special
datorit` faptului c` mul]i angajatori
vor acorda anul acesta tichete de
vacan]e. În agen]iile Eurolines po]i
cump`ra un pachet turistic (cel pu]in o
noapte de cazare si o mas`) pe baza
tichetelor de vacan]`.

ZIUA Turistic`: S` ne oprim
mai \ntâi pe Litoral.
Cosmin Marinof: Litoralul românesc

este o destina]ie promovat` [i de Euro-
lines România ca produs propriu, pe
care l-am oferit turi[tilor \n acest an [i ca
destina]ie pentru minivacan]a de Pa[te.
În acest sens a existat o implicare
sus]inut` din partea hotelierilor [i a
touroperatorilor - un lucru \mbucur`tor
pentru turismul românesc. Nu putem
decât s` sper`m c` aceast` initia]iv` va
fi repetat` [i va deveni un trend, astfel
\ncât s` orient`m cât mai mul]i turi[ti
spre litoralul românesc, nu doar \n se-
zonul de var`. 

ZIUA Turistic`: Exist` semne
bune \n privin]a num`rului
de turi[ti care aleg sta]iunile

EUROLINES ROMÂNIA
are oferte turistice
speciale pentru toate
destina]iile



v` ofer` suplimentele

Dosare
Ultrasecrete

ZIUA TV

ZIUA Cargo

ZIUA
Gânde[te Verde

ZIUA Turistic`

GRATUIT!
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noastre de la Marea Neagr`?
Cosmin Marinof: Putem spune c`

pân` \n prezent exist` o cre[tere a
num`rului de turi[ti care au ales s`-[i
petreac` vacan]a pe litoral. Acest lucru
se datoreaz` ofertelor speciale pe care
touroperatorii le pun la dispozi]ia tu -
ri[tilor; oferte care au avantaje [i be-
neficii multiple: tarife avantajoase, ter-
menul de \nscriere este prelungit cu
mult fa]` de anii preceden]i, pachete
turistice adaptate diferitelor bugete. Un
exemplu este oferta special` Eurolines
la hotelul Majestic de 3 stele din Ma-
maia, \n perioada 15-22 iunie: primul
copil cu vârsta \ntre 0 [i 12 ani - \n ca m-
e ra cu 2 adul]i - beneficiaz` de 100%
gratuitate, la cazare cu mic dejun (f`r`
pat suplimentar). Tariful este numai 487
euro (fa]` de 546 euro), pentru un sejur
7 nop]i \n camer` dubl`, cu mic dejun,
pentru 2 adul]i cu 1 copil pân` \n 12 ani.
O alt` ofert` atractiv` este pentru Hotel
Modern 4 *din Mamaia, all inclusive -
sejur  de 7 nop]i, \ntre 08.06-
22.06.2009: primul copil cu vârsta \ntre
0- 12 ani - \n camera dubl` extins` cu 2
adul]i - beneficiaz` de gratuitate 100 %,
la cazare cu mic dejun [i va achita doar
50 % din valoarea suplimentului de all
inclusive!!! Costul pachetului a fost

redus de la 926 de euro, la 846 euro.

ZIUA Turistic`: Ce alte 
variante le mai oferi]i
turi[tilor?
Cosmin Marinof: O alternativ` atrac-

tiv` pentru cei care doresc o vacan]`
aproape de cas` [i unde s` g`seasc` ser-
vicii de calitate este litoralul bulg`resc,
destina]ie pe care, de altfel, Eurolines
România o promoveaz` cu succes de
patru ani. 

Litoralul bulg`resc se bucur` [i \n
acest an de numeroase cereri din partea
turi[tilor, iar ofertele speciale se men]in
[i pentru aceast` destina]ie. 

O ofert` foarte bun` este la Mimosa
Hotel & Spa 4 * de la Nisipurile de Aur: re-
ducere de 15% pentru perioada 15-22.06
-  tariful pentru o camer` dubl`, cu all in-
clusive fiind redus la 612 euro (de la 719
euro). De asemenea, pentru toate reze r -
v`rile din luna iunie achitate integral \n
aceast` lun` clien]ii vor beneficia de re-
duceri de 15%.

ZIUA Turistic`: Grecia sau
Turcia sunt destina]ii
c`utate. Ce oferte ave]i?
Cosmin Marinof: Da, sunt semne c`

[i \n acest an foarte mul]i români aleg

aceste destina]ii. Pentru cei care prefer`
Grecia, Eurolines ofer` sejur de 7 nop]i
\n frumoasa insul` Creta, la hotel 3*, cu
demipensiune, transport cu avionul, de
la 260 euro de persoan`. 

Pentru cei care doresc s`-[i petreac`
vacan]a \n Turcia, ofertele speciale sunt
extrem de atractive: sejur 7 nop]i \n An-
talya, la hotel de 4*, all inclusive, trans-
port cu avionul, \ncepând de la 185 euro
de persoan`. (pre]urile nu includ taxele
de aeroport).

ZIUA Turistic`: În Spania ce
ne recomanda]i?
Cosmin Marinof: Palma de Mallorca -

destina]ie care se num`r` printre prefe-
ratele românilor; [i pentru ace[tia exist`
oferte speciale: de la 296 de euro de per-
soan`, sejur 7 nop]i la hotel 2* cu mic
dejun, transport avion.  Nu putem s` nu
amintim [i de Croa]ia - un loc foarte spec-
taculos ales cu prec`dere de cei care
doresc s` mearg` pe cont propriu pe
coasta Dalma]iei. Ofertele pleac` de la
205 de euro de persoan`, sejur de 7
nop]i, doar cazare.  Dar avem oferte
foarte variate [i pentru cei care doresc s`
admire peisajele \ntr-o c`l`torie cu auto-
carul pe coasta Dal ma]iei, cu posibili-
tatea caz`rii atât la hoteluri, cât [i la vile
[i apartamente \n sistem de self catering.
O ofert` interesant` este cea de 245 de
euro/persoan`, transport cu autocarul,
sejur 7 nop]i, la vile, \n Trogir.

ZIUA Turistic`: Am ajuns la 
finalul c`l`toriei noastre.
Foarte pe scurt: care sunt 
serviciile pe care le oferi]i 
[i care sunt beneficiile 
celor care aleg 
Eurolines România?
Cosmin Marinof: Oferim bilete de

avion world-wide, bilete de autocar, caz`ri
\n România [i \n str`in`tate, pachete tu-
ristice, organiz`ri de evenimente, \nchiri-
eri de autocare [i microbuze, „rent a car“
intern [i extern, asigur`m transferuri
aeroport/hotel, servicii de curierat ex-
tern, servicii de taxi [i facem asigur`ri de
c`l`torie. Iar clien]ii no[tri beneficiaz` de
servicii [i solu]ii date de consultan]ii
no[tri de turism, de produse disponibile
[i posibilit`]ile multiple de alegere da-
torit` parteneriatelor noastre cu tour-
o  pe ratori români [i str`ini consolidate
\n timp.

Într-un cuvânt, Eurolines România
\nseamn` garantarea conceptului
„value for money“! 

ZIUA Turistic`: V` mul]umim.

� (Al.B.)
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D
up` atâtea zile petrecute
pe drumurile Transilvaniei
printre atâtea cet`]i [i bi-
serici fortificate, r`pu[i de
oboseal` [i canicul` [i din

dorin]a unei grabnice r`coriri [i re-
vigor`ri glumeam \ntre noi c` am vrea
s` d`m cât mai repede peste vreo
teras`, „fie ea [i fortificat`“. Îns` ceea
ce p`rea doar o glum` cam absurd`
avea s` ni se \nf`]i[eze \n momentul 
descinderii \n imensa cetate din Alba
Iulia, acolo unde, printre alte perso -
nalit`]i ale istoriei acestor locuri, \[i afl`
locul de veci [i marele Iancu de Hune-
doara. Exact lâng` imensele ziduri de la
intrare \n edificiul ce mustea de istorie
constructorii acestui nou ev duraser` o
teras` dotat` cu toate accesorile speci-
fice unor astfel de stabilimente,
reclame la licori de matoleal`, mititei,
umbrelu]e, chelnera[i [i, desigur, difu-
zoare din care r`zb`teau vocile gâjâite
[i dizgra]ioase ale menestreilor acestor
timpuri. Acesta a fost numai mizilicul,
\ntrucât inclusiv \n interiorul vastei [i
impresionantei cet`]i am dibuit un ast-
fel de l`ca[ al smereniei bahice unde
ad`stau ni[te turi[ti pentru a deborda
de spiritul Evului Mediu. 

Terasele 
fortificate 
ale cet`]ii 
Alba Iulia


