Efigia regelui Ferdinand la Brezoi

Când există
pricepere, voinţă şi energie creatoare, multe lucruri se pot face în localităţile
ţării. Oraşul Brezoi – poarta de intrare în munţii Lotrului – este administrat de un
primar destoinic şi hotărât, dornic de a da strălucire comunităţii în fruntea căreia
se află. Datorită transformărilor economice coborâtoare pe o curbă descendentă, nu
prea mai sunt multe activităţi care pot susţine o viaţă împlinită şi fără de griji în
Brezoi, aşa că aceia care iubesc localitatea trebuie să întreprindă câte ceva, pentru
a se putea vedea luminiţa de la capul tunelului. Prin tot ceea ce întreprinde,
primarul Robert Schel al Brezoiului, demonstrează pricepere, voinţă şi energie
creatoare. Dându-şi seama că prea puţini brezoieni mai trăiesc din activităţile de
exploatarea lemnului, el şi-a propus să dezvolte turismul montan, căutând să
valorifice mirajul munţilor şi pădurilor. Astfel, printr-un proiect în valoare de 1
milion de euro, a cuprins includerea renumitului vârf muntos din calcar denumit
Ţurţubanul într-un circuit turistic pe traseul Proieni – Ţurţudanul – până în satul
Păscoaia. Proiectul a fost acceptat la finanţare şi în perioada imediat următoare se
va semna contractul de executarea lui. Vârful va fi transformat în efigia regelui
Ferdinand care se va vedea de la zeci de kilometri distanţă. Întregul parcurs de la
baza vârfului până la efigia sculptată în calcar va fi iluminat, va avea două puncte
de observare unde refugiile construite vor da personalitate turismului practicat. De
ce efigia regelui Ferdinand? – vă veţi întreba. „Pentru că facem legătura cu
Transalpina care se mai numeşte şi «Drumul regilor», construit de regele Ferdinand, în
anul 1916. Am purtat discuţii şi cu Casa Regală care ne-a promis că va onora cu
prezenţa oficializarea sculpturii gigantice şi inaugurarea traseului menţionat” ne-a
declarat primarul Robert Schel. Optimismul şi satisfacţia locuitorilor micuţei aşezări

dintre munţi se poate constata la tot pasul, aceştia declarându-se mulţumiţi de cât de
gospodar le este primarul, lăudându-se cu noul angajament al acestuia care le-a promis
că va amenaja pârâul Păscoaia – peisagistic şi de agrement, în baza unui nou proiect
(pe axa 5-3 POR) demarat de curând.

