Negrești-oaș
TradiTie și ospiTaliTaTe!

Tradition et hospitalité!

ro / Fr

Negrești-Oaș - Capitala Tării
, Oașului

Bine ați venit

în Negrești-Oaș!
Vă prezentăm prin această broșură o
imagine generală a orașului Negrești-Oaș ca
destinaţie turistică, arătându-l aşa cum este: o
combinaţie între un oraș aflat în plină dezvoltare,
care își conservă și își păstrează tradițiile, un oraș
cultural - capitală a Țării Oașului, un oraș cu oameni calzi și ospitalieri, o zonă cu peisaje naturale
unice, așezată între vârfurile munților Oaș și Gutâi.
Orașul cultural viu se îmbină în mod
fericit cu orașul turistic aflat într-o zonă montană,
care își respectă tradițiile și istoria, dar se
modernizează cu fiecare zi care trece. Vă invit să ne
descoperiți tradițiile păstrate încă nealterate în
cadrul festivalelor anuale, tradiționale și moderne.
Muzeul Țării Oașului în aer liber, Galeriile de artă
contemporană, Catedrala Ortodoxă și bisericile
monumente istorice naționale, zona turistică Luna
Șes, zonele de agrement de la Valea Măriei - sunt
doar câteva motive pentru care orașul NegreștiOaș este un loc care trebuie văzut nu doar de către
cei aflați în tranzit spre Maramureșul istoric sau
spre Bucovina, ci și de către oaspeții care vor să descopere locuri și tradiții unice.
Vă invit să descoperiți orașul NegreștiOaș și Țara Oașului!
Aurelia Fedorca
primarul orașului Negrești-Oaș
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Bienvenus

à Negrești-Oaș!

Cette brochure vous oﬀre un aperçu de
la ville de Negreşti-Oaş, votre nouvelle destination
touristique, en vous montrant une combinaison
entre une ville en plein développement, qui
préserve et maintient ses traditions, une ville culturelle - capitale du Pays d’Oaș une ville avec des
gens chaleureux et accueillants, une zone avec
paysages naturels uniques, situé entre les sommets
hauts d’Oaș et du Gutâi.
La ville culturelle dynamique se combine
harmonieusement avec la ville touristique dans une
zone montagneuse qui respecte ses traditions et son
histoire, mais qui se modernise chaque jour. Je vous
invite à découvrir les traditions encore préservées à
travers les festivals annuels, traditionnels et modernes. Le Musée en plein air du Pays d’Oaș, les Galeries d'art contemporain, la cathédrale orthodoxe
et les églises monuments historiques, la zone touristique nationale Luna Ses, les zones de loisirs de
Valea Măriei - sont quelques raisons pour lesquelles
Negrești-Oaș est un endroit à voir pas seulement
par ceux qui sont en transit vers le Maramureş historique ou la Bucovine, mais aussi par les invités qui
veulent découvrir des lieux et des traditions
uniques.
Je vous invite à découvrir la ville de
Negrești-Oaș et le Pays d’Oaș !
Aurelia Fedorca,
Maire de la ville
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ORAȘUL capitală
A adunat întreaga Țară a Oașului în jurul său încă din 1270, atunci de
când datează primul document care face referire la acest ținut. Apoi
este pomenit în diplomele maramureșene din secolele XIV – XV în
relația cu ”Drumul sării” care începea din Giulești – Maramureș, trecea
prin Munții din zona Negreștiului și apoi prin Satu Mare spre Pannonia.
În luna decembrie 1964, Negrești-Oaș devenea oraș, recunoscut oficial
drept centrul economic și administrativ al zonei geografice și etnografice ”Țara Oașului”. Întreaga ființă a Țării Oașului, probabil cel mai
mic oraș-capitală din lume, se învârte în jurul Negreștiului, așezare
populată de 15.000 de suflete.
În anul 2015, Negrești-Oaș a împlinit 50 de ani de când a devenit oraș,
un bun prilej pentru a-și reîntări statutul de Capitală a Țării Oașului
și Capitală Culturală a județului Satu Mare.

4

SCURT ISToRIC / HISToIRE

lA VIllE - Capitale
Il a rassemblé tout le pays d'Oaș autour de lui depuis 1270,
année du premier document se référant à ce pays. Ensuite, il est
mentionné dans les diplômes de Maramureş des XIVe - XVe siècles
dans la relation avec la «route du sel», qui commençait de Giulești
- Maramureş, en passant par les montagnes de la région de Negreşti,
puis à travers Satu Mare vers Pannonie.
En décembre 1964, Negreşti-Oaş devient oﬃciellement
ville et est reconnue comme centre économique et administratif de
la zone géographique et ethnographique Pays d’Oaş. Tout l'être du
Pays d’Oaș, probablement la plus petite capitale du monde, tourne
autour de Negreşti, une colonie peuplée de 15 000 âmes.
En 2015, Negreşti-Oaş a célébré son 50e anniversaire, une
bonne occasion de renforcer son statut de capitale du Pays d’Oaș
et capitale culturelle du département de Satu Mare.
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TradiTie și Ospitalitate
Localnicii mândri de oraşul lor te așteaptă cu brațele deschise și cu
zâmbetul pe buze să descoperi farmecele unei zone unice, Țara Oașului. Ei
îţi pot aduce multe argumente care să te convingă că Negrești-Oaș e unic,
autentic şi interesant. Că merită să-l vezi și să-l savurezi, iar apoi să revii.
Vino să te convingi singur!
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acasă / accueiL

TradiTion et Hospitalite
Les habitants fiers de leur ville t’attendent bras ouverts et souriants pour découvrir les charmes d'une région unique, le Pays d’Oaș. Ils peuvent t’apporter
de nombreux arguments pour te convaincre que Negreşti-Oaş est unique,
authentique et intéressant, qu’il vaut la peine de voir, d'en profiter, et puis de
revenir.
Viens te convaincre !
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Sufletul orașului
Pentru a descoperi poveştile Negreştiului,
aventura ta trebuie să înceapă din centru, acolo
unde vei fi întâmpinat de oameni calzi şi zâmbitori. Centrul oraşului Negreşti-Oaş este chiar
sufletul comunităţii, care se adună la evenimentele importante în parcul central, străjuit de
Catedrala Ortodoxă şi de Muzeul Ţării Oaşului.
Parcul central este, la rândul său, un
muzeu în aer liber în care artişti celebri şi-au lăsat
operele de artă ca semn al legământului pe care lau făcut cu aceste locuri.
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OrasuL / VILLE

L'âme
de la ville
Pour découvrir les histoires de
Negreşti-Oaș, ton aventure doit commencer du
centre-ville, où tu seras accueilli par des personnes chaleureuses et souriantes. Le centre-ville de
Negresti-Oas est l'âme même de la communauté, qui se rassemble pour des événements importants dans le parc central, gardé par la
Cathédrale Orthodoxe et le Musée du Pays
d'Oaș.
Le parc central est, à son tour, un musée
en plein air où des artistes célèbres ont laissé
leurs œuvres d'art pour marquer l'alliance qu'ils
ont faite avec ces lieux.
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Călătorie în timp
Muzeul în aer liber al Țării Oașului nu este un muzeu, ci o
întreagă lume adunată pe o suprafață de două hectare, aproape de
centrul orașului Negrești-Oaș, pe malul râului Tur. Este o călătorie
în timp, o întoarcere la originile Țării Oașului. Aici găsiți o lume
plină de autentic și de tradiții, tradițiile părinților și ale bunicilor
noștri. Este lumea în care poveștile nemuritoare prind viață și ne
demonstrează unicitatea locurilor.
Piesa de rezistenţă a Muzeului, înfiinţat în 1966, este biserica de lemn din satul Lechinţa care datează din prima parte a secolului XVII. Arhitectura tradiţională este reprezentată şi de casele
din Racşa, Moişeni şi Negreşti (secolele XVIII-XIX), care, împreună
cu cele zece construcţii-anexă, formează trei gospodării complete.
Alături stau două case moleculare din Gherţa Mică şi casa olarului
din Vama.
Program: Martie – Noiembrie: Luni – Vineri între
orele 9-17, Sâmbătă: între orele 9-14, Duminica între orele
9-17. Iarna se vizitează numai la cerere.
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MUZEUL în a

Le musée en p

Muzeu / MuSeuM

aer liber

plein air

Le musée en plein air du Pays d'Oaș n'est pas un musée, mais
un monde entier réuni sur une superficie de deux hectares, près du
centre-ville de Negresti-Oas, sur la rive du fleuve Tur. C'est un voyage
dans le temps, un retour aux origines du Pays d'Oaș. Ici tu trouveras
un monde plein d'authenticité et de traditions, les traditions de nos
parents et grands-parents. C'est le monde où les histoires immortelles prennent vie, en nous montrant l'unicité des lieux.
La pièce de résistance du Musée, fondé en 1966,
est l'église en bois du village de Lechința datant de la première moitié du 17ème siècle. L'architecture traditionnelle est représentée par les maisons de Racșa, Moișeni
et Negreşti (XVIIIe-XIXe siècles), qui, avec les dix annexes, forment trois foyers complets. À côté, tu trouveras
deux maisons moléculaires de Gherța Mica et la Maison
du potier de Vama.
Heures de visite :
Mars – Novembre : du Lundi au Vendredi
de 9h à 17h, Samedi : de 9h à 14h,
Dimanche de 9h à 17h.
Durant l’hiver, les heures de visite
sont définies sur demande.
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Muzeul în aer liber
Muzeul viu

În mod obișnuit un Muzeu arată, dar acest muzeu trăiește
și prinde mereu mai multă viață. Aceasta este cea mai atractivă parte
a muzeului. Aici vizitatorii îi pot vedea pe localnici venind să macine
la moară, să spele la vâltoare şi să-şi prelucreze ţesăturile de lână la
piuă. Tot aici a fost amenajată şi o distilerie. Toate acestea te poartă
într-o lume pe care o credeai pierdută, iar în aer plutesc poveştile şi
înţelepciunea părinţilor şi ale bunicilor.

Le musée en plein air
LE MUSEE VIVANT

Habituellement, un musée montre, mais ce musée vit et a
toujours plus de vie. C'est la partie la plus attrayante du musée. Ici,
les visiteurs peuvent voir les habitants moudre les grains, laver des
textiles, ou fouler la laine tissée. Une distillerie a également été installée ici. Tout cela t’emmène dans un monde que tu croyais perdu,
et les histoires et la sagesse des parents et des grands-parents flottent
dans l'air.
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arTă Populară
art Populaire

Interioarele caselor din Muzeul în aer liber te vor încânta şi îţi vor arăta
bogăţia lumii satului oşenesc de altădată. Aici vei găsi o valoroasă colecţie de etnografie şi artă populară, de la colecţii de ţesături, port popular, icoane, ceramică şi
mobilier, toate ţesute sau pictate cu mare migală. Muzeul din Negreşti-Oaş este
singurul loc în care se mai produce renumita ceramică de Vama.
Les intérieurs des maisons du musée en plein air vont te ravir et te
montrer la richesse de l'ancien village. Tu y trouveras une précieuse collection
d'ethnographie et d'art populaire, provenant de collections de tissus, de portraits populaires, d'icônes, de céramiques et de meubles, toutes tissées ou
peintes laborieusement. Le musée du Negrești-Oaș est le seul endroit où la
célèbre céramique Vama est encore produite.
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traditiONaL
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GaLeria de artă
La GaLerie d’art

Modernism

La Negreşti-Oaş, tradiţia merge mână în mână
cu modernismul. Semnul că oşenii îşi respectă trecutul
dar privesc spre viitor este şi viaţa culturală amplă care se
desfăşoară în una dintre cele mai moderne şi mai
spaţioase galerii de artă din România, Galeria Dr. Mihai
Pop. Nu degeaba a primit renumele de Capitală culturală
a judeţului Satu Mare. Frecvent, aici expun artişti plastici
din zonă, dar şi din întreaga ţară şi din străinătate.
Program: De Luni până Vineri între orele 8-16
La solicitări se organizează vizite şi în afara acestui
program.

Modernisme

À Negreşti-Oaș, la tradition va de pair avec le
modernisme. Le signe que les gens du lieu respectent leur
passé mais regardent vers l'avenir est aussi la grande vie
culturelle qui se déroule dans l'une des galeries d'art les
plus modernes et les plus spacieuses de Roumanie, la Galerie Dr Mihai Pop. Ce n’est pas pour rien que la ville a
reçu la réputation de capitale culturelle du département
de Satu Mare. Fréquemment, ici exposent des artistes
plasticiens de la région, mais aussi du pays et de l'étranger.
Heures de visite: Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Si nécessaire, les visites sont également organisées en dehors
du programme.
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artĂ / art

Foto: www.modernism.ro / Maxim Dumitraș
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Foto: Remus Țiplea
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credinta / FOi

catedraLa OrtOdOxă - templul Oașului
Ceea ce cuvintele pot doar sugera
rămâne să trăieşti în Catedrala Ortodoxă din
Negreşti-Oaş, sufletul şi altarul Oaşului. Edificiul impunător, având hramul “Duminica
Tuturor Sfinţilor”, este simbolul unității spirituale și culturale a credincioșilor ortodocși.
Mărimea impunătoare îți aduce aminte de puerea oșenilor și a străbunilor lor, dacii liberi,

iar picturile interioare îți arată cât de aproape
sunt localnicii de credință.
Marele artist Vasile Pop-Negreşteanu a
pictat în altarul bisericii nu doar culori, nu doar
figuri de sfinţi, ci însăşi sufletul Ţării Oaşului: de
la motive și simboluri tradiţionale, chiar și
Negreştiul stă în miniatură la picioarele sfinţilor.

La cathédrale Orthodoxe – Le temple d’Oaș
Ce que les mots ne peuvent que suggérer reste pour toi de vivre dans la cathédrale
orthodoxe de Negreşti-Oaş, l'âme et l'autel
d'Oaș. Le bâtiment imposant, dédié au Toussaint, est le symbole de l'unité spirituelle et culturelle des fidèles orthodoxes. La taille
imposante te rappelle la force des peuples et de
leurs ancêtres, les Daces libres, et les peintures

intérieures te montrent la foi des habitants.
Le grand artiste Vasile PopNegreşteanu a peint dans l'autel de l'église non
seulement des couleurs et des saints, mais l'âme
même du Pays d'Oaș. Grace aux motifs et symboles traditionnels, même la ville reste aux
pieds des saints.
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CrediNTă
FOi
Negreşti-Oaş este un oraș multiconfesional și multicultural. Edificiile religioase ale oraşului sunt reperele unui traseu
ecumenic ce denotă viaţa spirituală bogată a
localnicilor.
Pașii vă vor purta spre două biserici
otodoxe care au fost declarate monumente
istorice naționale, Biserica veche (fiind
înscrisă în Patrimoniul Național al
României, cod SM-II-m-B-05338) şi Biserica din Cartierul Tur (fiind înscrisă în Patrimoniul Național al României, cod
SM-II-m-B-05363), dar și spre Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco- Catolică și
Biserica reformată. Câte biserici, atâtea confesiuni care trăiesc într-o armonie deplină.
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Negresti-Oas est une ville multi-religieuse et multiculturelle. Les édifices religieux de la ville sont les points de repère
d'une route œcuménique qui dénote la riche
vie spirituelle des habitants.

vieille église (inscrite au patrimoine national de la Roumanie, code SM-II-mB05338) et l'église de Tur (inscrite au
patrimoine national de la Roumanie, code
SM-II-mB-05363), mais aussi vers l'Église
catholique romaine, l'Église catholique
Les pas te mèneront vers deux grecque et l'Église réformée. Combien
églises orthodoxes qui ont été déclarées d'églises, tant de confessions qui vivent en
monuments historiques nationaux, la pleine harmonie.
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LuNa șes Perla Tării Oașului
Negrești-Oaș este orașul care are
propria sa lună care strălucește sus pe cer:
Luna Șes. Este templul în aer liber al Ţării
Oaşului, străjuit de o parte de Vârful Pietrosu, care are în vârf un Sfinx falnic – o rocă
vulcanică ciudată, şi de cealaltă parte de
Muntele Mic, brăzdat de brațele unor râuri
line și de izvoare cu ape minerale. Este o
staţiune turistică aflată în construcţie, întinsă
pe un spațiu de 250 de hectare, “kilometrul
zero al turismului sătmărean” şi Perla Nordului.
Panorama din vârful Pietrosu, așa
cum doar păsările o mai prind în zborul lor,
îți dezvăluie spectacolul unic al unui oraș și a
unei țări care își respectă trecutul, își trăiește
clipa și privește spre viitor. Toată zona e un
templu în aer liber de o frumuseţe care te face
să vorbeşti în şoaptă, ca să nu trezeşti muntele.

Foto: Alexandru Feher
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tuRIsM / tOuRIsMe

luna șes - la Perle du Pays d’Oaș
Negreşti-Oaş est la ville qui a sa propre lune qui partement de Satu-Mare et la Perle du Nord.
brille dans le ciel: Luna Ses. C'est le temple en plein air
Le panorama du Mont Pietrosu, juste comme
du Pays d'Oaș, gardé d’une côté par Mont Pietrosu, qui seulement les oiseaux l'attrapent dans leur vol, révèle le
comporte un Sphinx imposant - un étrange rocher vol- spectacle unique d'une ville et d'un pays qui respectent
canique, et de l'autre côté du Mont Mic, bordé par des leur passé, vivent leur présent et regardent vers l'avenir.
rivières et des sources d'eaux minérales. C'est une station Toute la zone est un temple extérieur d’une beauté qui
touristique en construction, répartie sur une superficie te fait parler à voix basse, pour éviter de réveiller la monde 250 hectares, le kilomètre zéro du tourisme du dé- tagne.

Foto: Remus Țiplea
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sCHITUL de la Luna Șes
L’Ermitage de Luna Șes
La poalele Vârfului Pietrosu de la Luna
Șes, într-o poiană pe lângă care șerpuiește
impecabil drumul ce te duce sus pe piscuri
tronează Schitul mănăstiresc „Sfântul
Arhidiacon Ștefan”. Complexul monahal,
de o fermecătoare frumusețe arhitecturală
și duhovnicească, este format din biserică
de lemn în stil maramureșean cu troiță,
casă monahală din lemn și gard împletit
în stil tradițional oșenesc.
Oșenii și-au construit prima dată biserică
în munți pentru ca apoi să adune în jurul
ei o comunitate întreagă, cea a viitoarei
stațiuni turistice.
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Foto: Alexandru Feher

CREDINTĂ / FOI

Au pied du Mont Pietrosu, dans une clairière à côté de laquelle tu trouveras le chemin qui te mène vers les sommets, tu pourras
voir l’ermitage Saint Archidiacre Stefan. Le complexe monastique,
d’une beauté architecturale et spirituelle charmante, se compose d'une
église en bois dans le style de Maramureş, une croix en bois, une maison monastique en bois et une clôture tressée dans le style traditionnel d’Oaș.
Les gens du lieu ont premièrement construit leur église dans
les montagnes afin de rassembler autour de celle-ci toute la communauté, celle de la future station touristique d'intérêt local.
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Art
Bunavestire

L’Exposition d’art
de l’Annonciation

Tradiţionala expoziţie anuală de artă
plastică Art Bunavestire se confundă cu grupul
de artişti negreşteni care au înfiinţat-o, au crescut-o şi au consacrat-o în toată ţara. Vernisajul
expoziţiei are loc anual în 25 martie, fiind strâns
legat de sărbătoarea religioasă Bunavestire.
Artiştii Oaşului şi invitaţii lor renumiţi din ţară
şi din lume vestesc în culori vii venirea primăverii.
Expoziţia se desfăşoară în Galeriile de artă Dr.
Mihai Pop, cel căruia i se datorează ziua aleasă
pentru această sărbătoare a culturii negreştene
moderne.

L'exposition est un évènement annuel
qui se confonde avec le groupe d'artistes de
Negrești-Oaș qui l'ont fondée, élevée et consacrée dans tout le pays. Le vernissage a lieu
chaque année le 25 mars, étant étroitement liée
à la fête religieuse de l’Annonciation. Les
artistes d’Oaș et leurs invités de renom du pays
et du monde annoncent en couleurs vives l’arrivée du printemps. L'exposition se déroule
dans les Galeries d'art Dr Mihai Pop, celui qui
a choisi le jour pour cette célébration de la culture locale moderne.

CAPitALă CuLturALă / CAPitALE CuLturELLE

Sursa foto: www.modernism.ro / Maxim Dumitraș
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sâmbra Oilor
La Fête des bergers

Pe drumul şerpuitor care uneşte
Ţara Oaşului de Maramureş, chiar pe hotarul
dintre cele două judeţe, Pasul Huta devine an
de an gazda uneia dintre cele mai străvechi
datini din ţară: Sâmbra Oilor. Este cea mai
mare serbare câmpenească, legată de ocupaţia
tradiţională a păstoritului, şi se desfăşoară
anual în a doua duminică din luna mai.
„Sâmbra Oilor“ marchează începutul sezonului pastoral pe aceste meleaguri nordice şi
venirea primăverii, un bun prilej pentru o
frumoasă petrecere câmpenească.
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serbare câmPeNească / FeTe cHamPeTre

Foto: Remus Țiplea

Entre le Pays d'Oaş et le Maramureş, la frontière entre les deux départements, appelée Pasul Huta,
devient chaque année l'accueil de l'une des plus anciennes coutumes du pays: la Fête des Bergers. C'est la plus
grande fête champêtre, liée à l'occupation traditionnelle
des bergers, qui a lieu chaque année le deuxième dimanche du mois de mai. La fête marque le début de la
saison pastorale dans ces terres du nord et l'arrivée du
printemps, une bonne occasion pour une belle fête
champêtre.
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FestivaL

Zestrea Oașului
L’Héritage d’Oaș
Din anul 1998, în luna august se organizează anual Ziua
Oraşului Negreşti-Oaş. În anul 2014, autoritățile locale au schimbat denumirea evenimentului intitulându-l ”Zestrea Oașului”, care
a devenit astfel o sărbătoare a patrimoniului cultural și etno-folcloric ale Țării Oașului.
Sărbătoarea are loc în luna august, atunci când miile de
negreșteni și oșeni care muncesc în străinătate se întorc acasă.
Evenimentul este un prilej de revedere a familiilor, de celebrare a
portului popular și a tradițiilor din zonă.
În cadrul evenimentului au loc ateliere, târguri
meșteșugărești, expoziții de artă plastică, concerte de muzică
populară și muzică contemporană.

***
Depuis 1998, l’anniversaire de la ville a lieu chaque année
en août. En 2014, les autorités locales ont changé le nom de
l'événement en L’Héritage d’Oaș, qui est devenu une célébration
du patrimoine culturel et ethno-folklorique du pays d’Oaș.
La fête se déroule au mois d'août, lorsque des milliers de
roumains qui travaillent à l'étranger rentrent chez eux. L'événement est un bon moment pour que les familles fêtent et pour
célébrer le port populaire et les traditions locales.
Les participants peuvent assister aux ateliers, foires artisanales, expositions d'art, concerts de musique folk et contemporaine.
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Versus dar Împreună
Versus mais ensemble
De multe ori, o fotografie
spune mai mult decât o mie de cuvinte, motiv pentru care artiştii fotografi negreşteni reunesc de câţiva
ani la Negreşti-Oaş, la finalul
fiecărui noiembrie, crema fotografilor din ţară în cadrul
expoziţiei naţionale de artă
fotografică „Versus dar Împreună”.
Sufletul mişcării care încântă
privirea şi sufletul privitorilor sunt
fotografii negreşteni Remus Ţiplea,
Emilian Moldovan şi Romeo Komaromi.
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Plusieurs fois, une image
dit plus que mille mots, et c'est
pourquoi que les photographes
locaux
recueillent
depuis
plusieurs années à Negreşti-Oaş à
la fin du mois de novembre, la
crème des photographes du pays
à l'Exposition nationale d'art Versus mais ensemble. L'âme du mouvement qui enchante les yeux et
l'âme des spectateurs sont les
photographes locaux Remus
Ţiplea, Emilian Moldovan et
Romeo Komaromi.

Foto: Remus Țiplea

artă fOtOgrafică / art PHOtOgraPHiQUE
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FESTIVALUL de Datini și Obiceiuri de Iarnă
La Fête des
Coutumes
et Traditions d’Hiver
Jocul fulgilor de nea aduce cu el
răsunetul colindelor ancestrale din Ţara
Oaşului şi din împrejurimi. În perioada
sărbătorilor de iarnă, ca un omagiu adus
Naşterii Domnului, localnicii îşi deschid
porţile şi braţele pentru sutele de oaspeţi care
vin să-şi hrănească sufletul la Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă. Parada colindătorilor,
îmbrăcaţi în port tradiţional, poartă spre cer
colindele culese din toate satele oşeneşti.
Le jeu des flocons de neige
apporte avec lui la résonance des
chants ancestraux dans le Pays d'Oaș
et ses environs. Pendant les vacances
d'hiver, en hommage à la Nativité,
les habitants ouvrent leurs portes et
leurs bras aux centaines d'invités qui
viennent nourrir leur âme à la Fête
des coutumes et traditions hiver. La
parade des chanteurs de chants de
Noël, vêtus du port traditionnel,
portent vers le ciel les chants de tous
les villages du Pays d’Oaș.
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FestivAL / Fete
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TRADITIE / TRADITION

ȘEzăTOAREA
La Lăsatu’ Secului, aşa cum cere obiceiul, fetele şi femeile îmbrăcate
în frumosul strai oşenesc se adună la şezătoare în casa mătuşii Floare Finta Tezaur Uman Viu şi reper al culturii tradiţionale din Ţara Oaşului. Cos haine,
torc fuiorul, spun poveşti, glume şi învăţături de minte, după care intră feciorii
în rol, luându-le pe fete la dans. Tineri şi bătrâni, oamenii locului rememorează
atmosfera de odinioară a şezătorilor şi a clăcilor din Ţara Oaşului, în semn de
respect faţă de tradiţie.
Conform obiceiurilor, şezătoarele erau singurele locuri în care,
pe lângă duminica la ciupercă, se întâlneau tinerele de măritat cu feciorii
din sat. La şezătoare, tinerele îşi puteau arăta hărnicia, cele mai vrednice
fiind luate în vizor de feciorii satului.

SOIREE TRADITIONNELLE
Avant le temps du Carême, selon la coutume, les filles et les
femmes, vêtues de vêtements traditionnels, se rassemblent dans la maison
de Floare Finta – Trésor Humain Vivant et symbole de la culture traditionnelle du Pays d’Oaș – pour coudre des vêtements, teiller ou raconter
des blagues. Puis, les fils entrent, emmenant les filles à la danse. Jeune ou
vieux, les gens se souviennent de l'atmosphère ancienne du Pays d’Oaș en
signe de respect pour la tradition.
Selon la coutume, les soirées étaient le seul rendez-vous entre les
jeunes filles et les fils du village, durant lesquelles les jeunes filles pouvaient
montrer leur diligence, le fils pouvant apercevoir les plus dignes d'entre
eux.
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Cazare și masă / Où
Hotel Orhideea
Pietii 1/B, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania,
complex.orhidea@gmail.com,
Tel +40 740.921.961, +40 261 853572
Pensiunea Diana
Victoriei 108, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania,
Tel: +40 261 855 010/ 855 009
Hostel Pietroasa
Victoriei 34/A, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania,
Tel: +40 756.431.646
Pensiunea Boda Oșanu
Luna Șes, 445200 Negrești-Oaș, Satu
Mare, Romania,
pensiuneaboda@yahoo.com,
Tel: +40 765.926.186/ 742.996.892
Pensiunea Ivan
Luna Șes, 445200 Negrești-Oaș, Satu
Mare, Romania,
www.facebook.com/Pensiuneaivan,
Tel: +40 787.898.005
Popasul Răcșanului
Talna 72/A, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania,
Tel: +40 741.067.222
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Popasul din Șes
Luna Șes, 445200 Negrești-Oaș, Satu
Mare, Romania,
Tel: +40 741.114.323
Hotel Dallas
Ion Creangă 104, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania,
www.dallas.ro,
dallas.rezervari@gmail.com,
Tel: +40 742.118.158

Sat de vacanță Grigdan
Turului 137, 445200 Negre
Satu Mare, Romania,
www.satuldevacantagrigdan
Tel: +40 768.332.460

Hotel Valea Măriei
Valea Măriei 225, 447350 V
Satu Mare, Romania,
www.hotel-valea-mariei.ro,
oﬃce@hotel-valea-mariei.ro
valea.mariei@yahoo.com,
Tel: +40 261 806292/ 8062
Fax: +40 261 854638

Turism / TOurism

ù dormir ou manger

an
egrești-Oaș,

gdan.ro

50 Vama,

.ro,
iei.ro,
m,
806293,

Hotel Pintea
Valea Mariei 224, 447350 Vama,
Satu Mare, Romania,
www.complex-pintea.ro,
Tel: +40 261 857155, +40 740.186.885
Pensiunea La Luna
Mihai Eminescu 390, 447350 Vama,
Satu Mare, Romania,
www.facebook.com/pages/La-Luna/,
Tel: +40 725.205.874
Pensiunea Huta Certeze
Principală 321/A, 447101 Huta Certeze,
comuna Certeze, Satu Mare, Romania,
www.hutacerteze.ro,
Tel: +40 261 859044/ +40 744.520.193
Complex Mujdeni
Mujdeni, DN 19, 447220 Orașu Nou,
Satu Mare, Romania,
www.complexmujdeni.ro
dor_ghe@yahoo.com
Tel: +40 261 830090/ +40 756.068.011
Restaurant Regal
Unirii 33/A, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania
Tel: +40 261 853560 (int. 101)
Restaurant Casa Cicio
Pieții 1, 445200 Negrești-Oaș, Satu Mare,

Romania
Tel: +40 261 853922
Restaurant Lescaci
Victoriei 3/C, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania
Tel: +40 361 884.015
Cafe Enigma
Victoriei 58, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania
Tel: +40 756 475 600
Bonjour Cafe
Unirii 33/A, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania
Tel: +40 261 853560 (int. 102)
Pizzeria Boema
Garoafelor 1/C, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania
Tel: +40 751.509.536
Pizzeria Fly
Vasile Lucaciu 3, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania
Tel: +40 758.553.294
Pizzeria Party
Victoriei 43, 445200 Negrești-Oaș, Satu
Mare, Romania
Tel: +40 261 853820
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Material realizat în cadrul proiectului

MAREA UNIRE
A OȘENILOR
finanțat prin Programul anual
pentru acordarea de finanțări
nerambursabile, sesiunea II,
din bugetul propriu al
județului Satu Mare.

Parteneri:
Consiliul Județean Satu Mare
Primăria și Consiliul Local
Negrești-Oaș
Casa Orășenească de Cultura
Negrești-Oaș
Centrul Național de Informare
și Promovare Turistică Negrești-Oaș

www.turism-taraoasului.ro

Facebook @Visit.Tara.Oasului

