
De 1 Mai, sibienii au cautat apa. Sarata sau dulce
Pe "litoral ", la doi pasi de munte
  
  Cu un bilet de 8 lei, orice turist a putut sta la plaja si a putut face baie in lacurile sarate. Apa este numai
buna si, pentru ca e foarte sarata, nici nu trebuie sa fii un bun inotator: te tine la suprafata. "Este excelent!
Cred ca multi nu au stiut ca va fi timpul asa frumos la 1 Mai! Dar e foarte frumos, bine amenajat. Eu sunt
din Alba Iulia, nu am mai fost aici de cativa ani. Vad ca s-a lucrat, arata foarte bine. imi place foarte mult
aici. E un adevarat litoral al Ardealului. E frumos, deosebit, natural, placut ", spune Georgeta.
  
  Şi Doina, de la Bucuresti, a dat, zilele acestea, capitala, dar si litoralul Marii Negre, pentru Ocna. "E
super, super! Apa este calda, e sarata, te tine la suprafata! Litoralul acesta este bun si pentru cei care nu
stiu sa inoate. Am facut un tur intr-o minivacanta in inima Ardealului, dar aici imi place foarte mult ", a
spus bucuresteanca. 
  
  Terapie la soare
  
  Daca unii au venit doar pentru baie si soare, altii fac tratament. Namolul vestit de la Ocna Sibiului aduce
an de an mii de turisti, care fac cura de zece zile. "E super, mai ales acum la inceput de mai, e super! Am
fost si anul trecut pe vara, dar atunci era fierbinte tare. Acum e un strat de 10 centimetri mai rece, dupa
aceea, pana la un metru e cald. Şi daca lasi picioarele mai jos, simti racoare. Deja s-a incalzit in toate
lacurile, m-am dat si cu namol peste tot. Mi-am ales si eu o costumatie, un nou look. Suntem favorizati
aici, avem muntele aproape, avem marea aproape, Sibiul e super ", a spus Carol Staiculescu, plin din cap
pana in picioare de namol. Ştie ca este foarte bun pentru reumatism, dar si pentru frumusete. 
  
   Copiii, in lumea lor
  
  Cei mai mici dintre turistii de la Ocna Sibiului s-au distrat si ei in nisip. Unii au facut castele, altii s-au
ingropat in nisip, pentru a simti un pic de racoare. Apoi s-au balacit in lacuri, supravegheati atent de
parinti. 
  
  Desi planuisera sa lase deschis la lacuri doar pe perioada miniconcediului de 1 mai, dupa ce au vazut ca
temperaturile sunt din ce in ce mai ridicate si oamenii vin intr-un numar atat de mare la lacuri,
administratorii au decis ca sezonul poate sa inceapa inca de pe acum. Cu toate acestea, deschiderea
oficiala va avea loc dupa 20 mai si tot atunci vor putea fi folosite si dusurile cu apa calda, iar
comerciantii isi vor deschide terasele. Pana atunci, pretul de intrare va ramane 8 lei.
  
  La Curmatura, cu gratare si manele
  
  De cealalta parte a distractiei, la Curmatura, gratarele au sfarait cu mici si carne de tot felul. Bucurosi de
vacanta, cei care au venit aici au "inchinat " cu bere, care a mai racorit un pic atmosfera fierbinte de
afara. Iar daca berea s-a dovedit neputincioasa in fata arsitei, unii s-au racorit in apa rece a paraului
Şteaza. Peste toate a domnit muzica, data tare in difuzoarele masinilor, mai ales de catre cei care prefera
manelele. Ca de fiecare data dupa un asemenea festin, gunoaiele tronau la Curmatura, de-a lungul
paraului Şteaza, semn ca civilizatia a ramas un mister pentru unii dintre amatorii de petreceri in aer liber.
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