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In ziua de 1 ianuarie anul nou isi arata pentru prima data chipul. Semnele 

naturii le-arata maramuresenilor cat de bogate vor f i recoltele, cat de 

rodnici vor f i pomii si daca vremea va f i blanda sau va ramane aspra.  

E ziua Sfantului Vasile, iar pe ulitele satelor, vocile colindatorilor ce 

merg din casa in casa cu Steaua si Plugusorul rasuna pana in departari.   

 

Mai apoi, pe 6 ianuarie, e iar mare sarbatoare: Boboteaza, ziua in care 

se spune ca se deschide cerul. Toate casele sunt stropite cu apa sfintita, 

obicei ce aduce aminte de botezul Domnului, cete de copii ureaza 

gazdelor belsug indelungat si pe mese asteapta lenese piftia si graul f iert.  

 

Nu-i t imp de odihna insa, caci imediat, pe 7 ianuarie, vine sarbatoarea 

Sfantului Ioan Botezatorul. In Dumbravita toti locuitor ii se strang la 

balurile taranesti, adevarate festivitati in care fetele nemaritate si f lacaii 

satului se prind in hora, schimband zambete si pr iviri.  

 

Tot in aceasta zi, pe Valea Chioarului, oamenii se strang la Caminul 

Cultural si f iecare aduce in coserci bucate dintre cele mai gustoase, 

pregatite cu multa harnicie.  

 

Daca insa in unele parti ale batranului Maramures vechiul an a fost deja 

ingropat, asa cum se spune, raman insa locuri unde Craciunul si Anul 

Nou sosesc, agale, mai tarziu. In Sighet, Rona de Sus, Poienile de sub 

Munte, Ruscova, Remeti, Bocicoiu Mare, Repedea si Bistra, 

Calendarul Iulian e inca la loc de cinste, astfel ca Nasterea Domnului e 

sarbatorita pe 6 ianuar ie iar anul isi leapada vechile straie abia pe 14 

ianuarie.  

 

Festivalurile dedicate obiceiurilor de iarna si cantecelor traditionale ce 

insotesc sarbatorile anotimpului rece continua si in prima luna a noului 

an; in Sighet, intre 14-15 ianuarie, ucrainenii isi celebreaza datinile prin 

parade si spectacole oferite publicului la Sala Studio.   

 

In miezul lunii, pe 15 ianuarie e sarbatorita cu mare fast ziua de nastere a 

poetului national Mihai Eminescu, “cel mai mare poet, pe care l-a ivit si-l 

va ivi vreodata, poate, pamantul romanesc”, asa cum spunea George 

Calinescu.  

Agenda evenimente lor culturale, turistice  si traditionale  din Maramures 



 

 

 

Sirul de evenimente si sarbatori se incheie cu festivitatile dedicate zilei de 

24 ianuarie 1859, cand Adunarea Electiva a Tarii Romanesti s-a 

pronuntat pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, 

realizandu–se astfel Unirea Principatelor Romane. 
 

 

AGENDA 
1 ianuarie: Sfantul Vasile 

6 ianuarie: Boboteaza 
7 ianuarie: Sfantul Ioan Botezatorul 

7 ianuarie: Dantul Cosercilor - Valea Chioarului 
6,14 ianuarie: Craciunul si Anul Nou dupa Calendarul Iulian  

14-15 ianuarie: Festivalul de colinde, datini si obiceiuri de iarna  
la ucraineni - Sighet 

15 ianuarie: Manifestari dedicate lui Mihai Eminescu 
24 ianuarie: Manifestari dedicate zilei Unirii  
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