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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Maramures

1 noiembrie

Luminatiile (Ziua Mortilor)
Se stie ca in Maramures cultul mortilor e
foarte important. An de an, in prima zi de
Brumar, localnicii aprind lumanari in cimitire si
dau de pomana saracilor, conform credintei
solide pe care o au cum ca in noaptea
Luminatiei sufletele celor plecati se intorc in
mijlocul celor dragi.

8 noiembrie

Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavril
In aceasta zi sfanta isi au hramul bisericile
de lemn din Surdesti, Plopis si Rogoz.
Fiecare dintre aceste biserici se remarca prin
diverse trasaturi: biserica din Surdesti este
cea mai inalta constructie veche din lemn,
fiind inconjurata de un cimitir de traditie
romana, cea din Plopis adaposteste 49 de
monede depuse de familiile care au sprijinit
inaltarea ei iar tehnica de cioplire si imbinare
a elementelor constructive ale bisericii din
Rogoz este unica in Romania, aceasta
adapostind si masa mosilor.

12 noiembrie

Joc la sura - Grosi
Duminica dinaintea Lasatului Secului, satenii
din Grosi se aduna la joc. Toti se veselesc,
canta si se ospateaza pentru ultima oara
inainte sa inceapa Postul Nasterii Domnului.

12 noiembrie

Cant si joc pe plai strabun Dumbravita
Pe la orele 16, la Caminul Cultural,
dumbravitenii se strang inainte de Postul
Craciunului si joaca de rup podelele, caci
de acum incolo, colindele sunt singurele
care vor mai rasuna in sate.

15 noiembrie-24 decembrie

Postul Craciunului
Maramuresenii, ca toti bunii crestini, tin sase saptamani de post in
care renunta la toate placerile lumesti si la mancarurile gustoase,
pentru a „se curati” inainte de cea mai mare sarbatoare din an. In
aceasta perioada, cei care erau certati se impaca, cei care au luat
lucruri cu imprumut, le aduc inapoi, si, asa cum se spune, chiar si
cei saraci isi platesc datoriile. Jocurile, cantecele si dansurile sunt
lasate deoparte, si nu e voie decat sa se colinde.

17 noiembrie

Protocolul de la Petrova
Pe 17 noiembrie 1918, la Petrova s-au adunat vreo 800 de
maramureseni dornici sa contribuie la Marea Unire, semnand un
protocol care se pastreaza azi la Muzeul din Sighet. Cu aceasta
ocazie se organizeaza colocvii de cultura istorica pe tema
importantei Maramuresului in Marea Unire din 1918.
Informatii suplimentare: 0262 363 136

21 noiembrie

Hramul bisericii de lemn din Barsana
Aceasta biserica e supranumita si Biserica umblatoare, deoarece a
fost mutata din loc in loc. Este, de asemenea, cunoscuta pentru
pictura ei interioara realizata in 1806 si infatisand extraordinar
cetele ingeresti si heruvimii (trupuri pline de ochi).

30 noiembrie

Obiceiuri de Sfantul Andrei
In Maramures, sarbatoarea Sfantului
Andrei este legata de aflarea ursitului.
Dupa ce o zi intreaga se tine post negru,
fetele nemaritate isi coc o turta din faina,
apa si multa sare, din care mananca
jumatate. Oricata sete le-ar fi, acestea n-au
voie sa bea apa, fiindca apa trebuie bauta
in vis din mana celui ursit. Cealalta
jumatate din turta se pune sub perna, ca in
vis sa-i apara fetei cel ce-i va fi sot.
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