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Staţiunea turistică Tăşnad este localizat în partea de nord - vest a României, în compartimentul sudic al
judeţului Satu Mare, la intersecţia paralelei de 47°46'38'' latitudine nordică, cu meridianul de 22°58'20''
longitudine estică.
Altitudinea la care se află localitatea Tăşnad este cuprinsă între 134 m (satul Valea Morii) şi 229 m (vârful
colinei pe care este amplasată o parte din intravilanul oraşului). Staţiunea balneoclimaterică este situată în
zona de contact dintre Câmpia Pirului şi Câmpia Săcăşeni cu Dealurile Viişoarei (Colinele Toglaciului), la 160 m
altitudine, pe valea râului Cehal.
În apropierea oraşului Tăşnad în interiorul izocronei de o oră (până la 75 km distanţă) se află poziţionate
mai multe centre urbane cu influenţă locală sau regională: Carei (24,5 km), Marghita (25,3 km), Şimleu Silvaniei
(36,8 km), Ardud (37,3 km), Valea lui Mihai (41,0 km), Satu Mare (45,8 km), Săcueni (46,2 km), Cehu Silvaniei
(58,4 km), Zalău (58,2 km), iar de două ore (până la 150 km distanţă): Cluj Napoca (141,8 km), Baia Mare (127,3
km), Oradea (123,4 km), Debreţin – Ungaria (98,3 km), Nyiregyhaza – Ungaria (119,1 km), Berehove – Ucraina
(137,4 km).
În cadrul unităţii administrativ-teritoriale, centrul polarizator - Tăşnad, deţine o poziţie relativ
centrală. Principalele axe de comunicaţie prin care se realizează conexiunea spaţială cu localităţile învecinate
sunt reprezentate de DN 1F (Zalău – Tăşnad – Carei), DJ 191C (Tăşnad – Marghita), DJ 108M, DJ 195D, DJ 109P, DJ
108L şi calea ferată Jibou - Sărmăşag - Tăşnad - Carei.

Spre deosebire de localitatea omonimă, cu o vechime milenară, Statiunea turistică Tăşnad este de dată recentă,
abia în anul anul 2000, prin Hotãrârea Guvernului nr. 417, oraşul Tăşnad fiind atestat şi confirmat ca staţiune
turisticã de interes local.
Premisele acestui act datează însă din anul 1978 când, în urma unor prospecţiuni geologice intense
efectuate în regiune, pentru descoperirea, între altele, a hidrocarburilor, sonda nr. 4.715 a interceptat, la
adâncimea de 1.354 m, un acvifer termal extins, cu ape mineralizate, având temperaturi de peste 72°C şi
mineralizare de aproape 9 mg/l.
In acelaşi an este conturată o „Zonă de Agrement”, centrată în jurul unui Ştrand termal, localitatea
înscriindu-se în categoria locaţiilor turistice specifice turismului de cură şi agrement balnear din partea vestică
a ţării, alături de mult mai cunoscutele staţiuni Băile Felix şi 1 Mai, Tinca, Moneasa, Călacea, Lipova sau Buziaş.

In jurul ştrandului a fost edificat un camping cu
numeroase căsuţe, utilizate de primăvara până
toamna de turiştii dornici de balneaţie. De
asemenea, a apărut forma de cazare turistică în
gospodăriile private, numeroşi locuitori ai
oraşului punându-şi la dispoziţia vizitatorilor
spaţiile de locuit excedentare.
Până în anul 1990, baza turistică a
funcţionat ca locaţie a turismului de agrement
estival, din mai până în octombrie, preponderent
de week-and, valorificând într-o singură
Orasul Tasnad
modalitate (înotul), apele termale ce alimentau
ştrandul în cauză.
Ulterior, spaţiul de agrement a fost lărgit prin construirea a încă două bazine, din care unul pentru copii,
cu un volum cumulat de 1 400 m³ şi cu temperatura apei în jur de 40 °C.
După anul 2005, investiţiile şi iniţiativele de construire a unor locaţii se amplifică apărând hotelurile,
motelurile, şi un număr mare de pensiuni şi case private. Oferta de cazare pentru tineri, turişti cu posibilităţi
materiale mai restrânse, dar cu cerinţe de confort modeste, s-a lărgit prin amenajarea unor campinguri cu
căsuţe, respectiv a campingului cu corturi cu o capacitate de 320 locuri. In acest mod capacitatea totală de
cazare în anul 2010 a ajuns la peste 1.260 locuri ceea ce susţine statutul de staţiune de interes local acordat.
RELIEF
Favorabilitatea reliefului pentru promovarea activităţilor turistice în Staţiunea Tăşnad este susţinută
în primul rând de:
Ÿexistenţa fondului lito-structural care a contribuit, pe de o parte, la formarea resurselor de ape
termale şi minerale prin fragmentarea fundamentului în „tablă de şah” şi prin dispunerea sa la
suprafaţă sub formă de horsturi şi grabene, acestea din urmă fiind locul apariţiei apelor termale şi
minerale la suprafaţă, prin izvoare, la care s-au adăugat, apoi, forajele;
Ÿcaracteristicile morfometrice favorabile ale reliefului, care nu s-au modificat la scara timpului istoric,
ceea ce a permis dezvoltarea nucleelor de habitat;
Ÿgradul ridicat de accesibilitate al teritoriului (marcat de existenţa altitudinilor joase, fragmentare
morfologică redusă, pante coborâte), care facilitează posibilităţile de extindere a perimetrelor
construite şi a practicării unor forme de turism pentru toate categoriile de vârstă;
Ÿpretabilitatea morfologică pentru practicarea unor forme diversificate de turism: turism curativ
(balneoclimateric), turism în aer liber (de drumeţie, de recreere, peisagistic, ecvestru, cinegetic,
fotosafari), turism rural, agroturism
CLIMA
Valoarea climatică a unui teritoriu nu este dată doar de altitudinea sa, ci şi de agenţii climaterici care au
efecte benefice asupra organismului. Specificitatea bioclimatică a staţiunii turistice Tăşnad rezultă din
asocierea dintre bioclimatul sedativ indiferent (de cruţare), caracteristic zonei dealurilor piemontane şi
bioclimatul excitant-solicitant, răspândit la nivelul subunităţilor de câmpie.
Din punct de vedere al stresului climatic cutanat lunile martie şi octombrie sunt relaxante, aprilie şi
noiembrie sunt echilibrate, în timp ce intervalele decembrie-februarie sunt hipertonice, iar iunie-septembrie
hipotonice.
În ceea ce priveşte stresul climatic pulmonar se remarcă intervalul noiembrie-martie prin efectul
deshidratant moderat; intervalul mai-septembrie, prin cel uşor hidratant şi cu lunile octombrie şi aprilie,
echilibrate. Aceşti indici sunt specifici unui bioclimat sedativ, indiferent, de cruţare, cu factori climatici mai
puţin agresivi, mai ales în anotimpurile extreme. Ca urmare, organismul uman nu trebuie să facă eforturi mari
de aclimatizare.
Acest bioclimat de câmpie şi dealuri joase este indicat categoriilor de persoane ce nu suportă
contraste meteorologice şi stresul factorilor climatici. Este un bioclimat fără contraindicaţii pentru
practicanţii turismului, tipic pentru odihnă, indicat şi persoanelor sănătoase, dar cu stări de surmenaj.

În staţiunea balenoclimaterică Tăşnad, cura climatică, alături de cura hidrotermală, se poate realiza
prin practicarea turismului agremental în intervalul mai-septembrie, în aer liber, iar în baze amenajate, pe tot
parcursul anului.
Flora şi fauna
În strânsă corelaţie cu condiţiile morfologice, hidro-climatice,
edafice şi activitatea antropică, în Staţiunea Tăşnad se
individualizează un înveliş biogeografic distinct, care contribuie la
diversificarea factorilor de atractivitate ai fondului turistic natural,
respectiv a formelor de turism practicate. Asocierea generalizată a
vegetaţiei cu cel mai important element al peisajului, având un rol
estetic dar şi ecologic, îi conferă acesteia atribute recreative dintre
cele mai importante, pădurea fiind sinonimă cu „oaza de aer curat”,
unde ozonificarea şi ionizarea aerului atinge valori deosebite,
Pădure de foioase
poluarea fonică se reduce simţitor iar sentimentul descinderii în
natură este total.
Expresia însumării tuturor factorilor naturali (poziţia geografică, climă, relief, hidrografie şi soluri) se
reflectă în vegetaţia şi fauna Staţiunii Tăşnad. La ora actuală vegetaţia naturală este reprezentată de pădurile
de foioase, pădurile de luncă, pajiştile naturale şi vegetaţia de mlaştină. Fauna este specifică zonei
biogeografice de stepă şi silvostepă.
Funcţia turistică a vegetaţiei este extrem de nuanţată ea constituindu-se într-un element fundamental
al peisajului, cel mai pregnant şi imediat perceput de orice privitor. Ea atribuie contactului omului cu natura
valenţele cele mai profunde şi mai intens percepute. Intr-o etapă a dezvoltării societăţii umane, precum cea
actuală, în care urbanizarea quasi-generalizată, artificializarea mediului de viaţă, stresul şi poluarea devin
factori cu un impact negativ sesizabil asupra oricărui individ, descinderea în natură este sinonimă cu regăsirea
paradisului pierdut, a rădăcinilor sănătoase ale existenţei sale. In al doilea rând, vegetaţia se constituie într-o
resursă atractivă relevantă prin asociaţiile majore şi minore, plantele endemice şi relicte, plantele
medicinale utilizate în diferite proceduri de cură, plantele cu nimb spiritual (înzestrate cu o anumită
simbolistică de comunitatea antropică), prin efectul de margine şi efectul de insulă pe care le determină. In al
treilea rând, vegetaţia contribuie, prin procesele de fotosinteză, la purificarea aerului, atenuarea poluării
sonore, la ecologizarea naturală a mediului, făcându-l propice desfăşurării oricărui act turistic.
Din punct de vedere turistic rolul faunei se rezumă la două aspecte, primul, cel de animare şi înnobilare a
peisajului, incluzând toate speciile de animale terestre, aeriene sau acvatice prezente în zona Staţiunii Tăşnad,
ce pot fi văzute şi admirate de vizitatori iar al doilea, cu conotaţii mult mai precise, interesând doar o parte din
fondul faunistic, importantă sub aspect cinegetic şi piscicol.
Turismul cinegetic deţine astfel, prin exemplarele de mistreţ, căprioare, vulpe şi iepure, aflate în
număr mare în pădurile zonei, un mediu prielnic de desfăşurare şi rentabilizare a activităţilor de profil.
Rolul faunei acvatice în diversificarea agrementului turistic este binecunoscut, ea facilitând pescuitul
sportiv şi de agrement, intens practicat de o anumită categorie de vizitatori ai regiunii. Din acest punct de
vedere iazurile numeroase din preajma localităţii Tăşnad (Tăşnad I şi II, Chereuşa, Chegea, Orbău, Forintaş,
Cânepişte etc) oferă condiţii optime agrementului de profil.
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Apele termo-minerale
Apele de zăcământ din etajul inferior
(800-2.000 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare sau
ca foraje sub formă de ape minerale, dar şi
termale, la 50oC şi chiar peste 70oC.
În „Zona de agrement” a oraşului
funcţionează, încă din anul 1978, Ştrandul
termal, locaţie care atrage, în fiecare an, zeci de
mii de turişti din judeţul Satu Mare şi din judeţele
învecinate (Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Sălaj), precum şi turişti străini. Situat în partea de
Strandul termal
vest a oraşului (în lunca Văii Santăului), ştrandul
a fost renovat şi funcţionează acum la standarde europene. Sunt patru bazine pentru adulţi şi unul pentru copii,
o
toate funcţionând cu apă termală de peste 35 C, o perioadă medie de circa 120 zile/an.
Valoarea deosebită a potenţialului turistic balnear, conferit de proprietăţile terapeutice ale apelor
minerale, pe de o parte, şi tendinţele manifestate pe piaţa turistică internaţională, ca urmare a dezvoltării
„turismului de sănătate” pe de altă parte, oferă posibilitatea ca în condiţiile unei strategii adecvate, turismul
balnear, alături de alte forme turismogene pretabile, să devină punctul forte în perspectiva dezvoltării
localităţii Tăşnad, care să-i confere, fără echivoc, şansa reactivării statutului de staţiune şi a relansării pe piaţa
turistică locală şi regională.
Tratamentul balneofizioterapeutic ocupă un loc foarte important în cadrul terapeuticii. Factorii
balneari sunt excitanţi fizici care se caracterizează printr-o serie de proprietăţi, legate de temperatură,
caracteristici chimice, etc. acţionând asupra organismului acesta răspunde printr-o serie de reacţii, cum ar fi
dilatarea vaselor, mărirea frecvenţei respiratorii, schimbări metabolice, etc. Reprezintă principalul factor
natural de cură în această staţiune, imprimându-i nota de specificitate. Trebuie precizat că acest tip de
tratament se vizează mecanismele dereglate care determină stările maladive, având însă şi o acţiune generală.
Un aspect important este acela că terapia balneară are capacitatea de acţiune chiar şi în faza de predispoziţie,
astfel că, pe lângă rolul curativ, balneofizioterapia are şi un rol profilactic, preventiv, multe boli putând fi
evitate în urma efectuării unor cure balneare. Totodată, este foarte important faptul că o bună parte din
adresabilitatea curelor balneare vizează şi faza cronică de manifestare a unor boli, precum şi în cazul
convalescenţei. În aceste din urmă caz, scopul curelor balneare este dublu: pe de o parte de a readuce funcţiile
organismului la stadiul lor iniţial, agentul perturbator fiind îndepărtat, iar pe de altă parte, de a preîntâmpina
recidivele. Apele termale prezente la Tăşnad fac parte din ansamblul resurselor hidrotermale existente în
vestul României, la a căror formare au contribuit în mod hotărâtor elemente de factură tectonică, şi anume,
prezenţa sistemului de falii care fragmentează scoarţa terestră şi care permit circulaţia descendentă şi
ascendentă a apelor subterane până la adâncimi mari, iar pe de altă parte, existenţa unei anomalii geotermice,
manifestată în contextul poziţionării mai apropiate de suprafaţa terestră a astenosferei, adică a acelui “strat”
din interiorul Terrei, caracterizate de temperaturi care pot ajunge la câteva mii de grade.
Captată de la o adâncime de 1354 m, apa termală din staţiunea Tăşnad este caracterizată de o serie de
proprietăţi fizico-chimice cum ar fi:
Ÿtemperatura: 70,
Ÿmineralizarea totală de 9846,3 mg/l;
ŸpH: 7,5;
2Ÿanioni: Cl , HCO3 , SO4 , NO3 ,I , Br ;
+
2+
+
2+
+
2+
Ÿcationi: Na , Ca , NH4 , Mg ,K , Fe ; HBO2, H2SiO3 ;
Conform raportului efectuat de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
din Bucureşti, apa termală a Staţiunii Tăşnad poate fi recomandată pentru utilizare în cură externă în
următoarele afecţiuni:
Ÿreumatismale degenerative;
Ÿreumatismale abarticulare;
Ÿneurologice periferice cronice;
Ÿginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii);
Ÿafecţiuni posttraumatice;
Ÿboli asociate: (boli profesionale, endocrine,
boli de metabolism).

Potenţial turistic antropic
Înglobează o gamă variată de obiective generate de talentul şi inspiraţia geniului uman, manifestate
permanent de-a lungul timpului, din preistorie şi până astăzi. Principalele însuşiri atractive ale unor astfel de
obiective sunt înmagazinate într-o serie de trăsături definitorii cum ar fi: vechimea, unicitatea, ineditul,
dimensiunea sau funcţiile îndeplinite.
O caracteristică a resurselor turistice antropice ale
Tăşnadului, ca dealtfel ale întregii Transilvanii, este dată de
multiculturalismul acestei provincii geografico-istorice, respectiv
de coabitarea seculară a românilor cu maghiarii şi germanii, fapt ce
a condus la o diversitate remarcabilă a manifestărilor artistice ale
celor trei comunităţi, la realizări inedite în plan material şi
spiritual, la multiple şi pitoreşti interferenţe şi influenţe reciproce.
Le vom putea sesiza cu uşurinţă în stilurile arhitecturale ale
edificiilor, în inventarul acestora, dar mai ales la nivel etnografic,
folkloric, al melosului, dansului şi portului popular.
Din grupa obiectivelor turistice antropice fac parte:
vestigiile istorice, edificiile religioase, obiectivele culturale,
Oale de lut
monumentele, resursele atractive etnografice (arhitectura
populară, obiceiurile, tradiţiile, ocupaţiile, hramurile şi pelerinajele religioase, folclorul, gastronomia).
Vestigiile istorice
Includ o gamă variată de realizări umane, diseminate de-a lungul timpului într-un teritoriu prielnic
vieţuirii şi afirmării habitatelor cum este cel al Dealurilor şi Câmpiei de Vest la interfaţa cărora este amplasat
Tăşnadul. Se constată o nedezminţită corelaţie între vechimea populării unui teritoriu şi numărul şi varietatea
unor astfel de fructe ale creativităţii comunităţilor respective. Dovezi ale culturii neolitice Starcevo-Criş,
descoperite în punctual „La Sere” din Tăşnad sau la Blaja, cele eneolitice aparţinând Culturii Otomani sau cele
din epoca fierului (Hallstatt) descoperite la Ciumeşti, Pişcolt, Foieni, Pir, Căuaş premerg edificările antice şi
medievale de mai târziu.
Dintre numeroasele tipuri de obiective istorice existente în România (castre romane, castele, cetăţi,
palate, fortificaţii),
Tăşnadul deţine un singur edificiu mai reprezentativ şi anume Castelul Cserey Fischer, ridicat la 1771 în stil
baroc, ce adăposteşte în sălile lui Muzeul orăşenesc.
Edificiile religioase
Sunt mult mai numeroase şi mai
diversificate architectural şi funcţional.
Ele aparţin unui mozaic de culte
(ortodox, reformat, romano-catolic,
greco-catolic) specifice celor trei etnii
care coabitează armonios în spaţiul
geografic tăşnădean.
Cea mai veche construcţie de
acest gen este Biserica Reformată,
înscrisă la loc de cinste le lista
monumentelor istorice ale zonei. Ea a
fost ridicată în anul 1476, în perioada
episcopatului lui Vingrádi Geréb László,
respectiv a domniei regelui Matei Corvin.
Stilul arhitectural aparţine goticului
târziu, liniile construcţiei neogotice
detaşându-se prin elemente inedite.

Biserica Ortodoxa

Vechimea edificiului a impus o succesiune de renovări, una dintre cele mai ample realizându-se la trei secole de
la înălţarea sa, în anul 1776. O altă renovare va fi realizată în anul 1867.
Impunătoare prin alura sa este Catedrala Ortodoxă,
ridicată de practicanţii acestui cult la cumpăna dintre
milenii.
Tot în categoria edificiilor religioase se înscriu
Biserica Romano-Catolică, înălţată în anul 1905 şi Biserica
Greco-Catolică. In localitatea Sărăuad, Biserica "Sf. Grigore
Teologul" datează de la 1777 şi are statutul de monument
istoric.
Prezenţa celor patru tipuri de edificii de cult
aparţinând la principalele confesiuni transilvănene,
atribuie
Tăşnadului valenţa rară de punct de focalizare al
Biserica Reformata
turismului religios,
practicat pe o scară largă de aderenţii spirituali ai cultelor respective nu
numai cu ocazia hramurilor sau pelerinajelor, ci şi în vizitele propriuzise. Dar şi de turiştii proveniţi din rândul altor credinţe, interesaţi de
valenţele arhitecturale sau de inventarul artistic înmagazinat de
edificiile în cauză. Tot legat de prezenţa bisericilor, se impune menţionat
peisajul extrem de atractiv pe care-l oferă Tăşnadul călătorului ce-l
abordează dinspre vest, adică dinspre câmpia joasă, turlele zvelte ale
construcţiilor ridicate pe colina morfologică profilându-se semeţ şi
marcând pregnant linia orizontului. Din această cauză, un „circuit al
bisericilor tăşnădene” ni se pare o ofertă de real interes pentru
turismul cultural local, cu adresabilitate extrem de largă, atât pentru
turiştii care aleg Tăşnadul pentru proceduri de cură prilejuite de apele
termale, în sejur clasic, cât şi pentru turismul de tranzit a cărui
Biserica Romano-Catolica
intensificare este de aşteptat. Acest circuit va include însă şi edificiile de
cult de aceeaşi factură multiconfesională situate în localităţile din microregiunea Tăşnad cum ar fi cele din Pir,
Cehal, Săcăşeni sau Santău.
Obiectivele culturale
Sunt reprezentate prin Muzeul orăşenesc, găzduit în castelul susmenţionat, reşedinţă nobiliară din
secolul XVIII, şi Casa de cultură, ridicată în primul deceniu al secolului XX, cu atribute arhitecturale certe, ce
justificau, la vremea respectivă, destinaţia de cazinou ce i-a fost acordată.
Muzeul orăşenesc Tăşnad, principalul obiectiv cultural al localităţii urbane, îşi întâmpină vizitatorii cu o
bogată colecţie de exponate arheologice provenite din siturile de profil locale sau din vecinătate. Turistul
interesat de trecutul acestei regiuni va putea admira unelte şi resturi ceramice incizate din paleolitic sau
neoliticul timpuriu descoperite la Ciumeşti sau Pişcolţ, vestigii ale culturilor
Starcevo Criş, Tisa sau Otomani răspândite în numeroase puncte de introspecţie arheologică din împrejurimile
oraşului (Ciumeşti, Otomani, Foieni, Pir, Căuaş, Sanislău), dar şi din perioada dacică de mai târziu.
Muzeul îşi etalează exponatele celor două secţii, arheologie şi etnografie, în 4 săli de mai mari
dimensiuni. Odată cu reorganizarea din 1995, specificul său a fost accentuat printr-o mai judicioasă expunere a
inventarului, prin scoaterea în evidenţă a valorilor materiale şi spirituale ale oraşului şi zonei limitrofe. Avem
practic o incursiune în trecutul acestora, în istoria, tradiţiile, obiceiurile, ocupaţiile şi folclorul regiunii.
Ateliere meşteşugăreşti, ustensile de uz ocupaţional şi casnic, articole ale portului popular aparţinând celor
trei etnii conlocuitoare îşi desfată privitorii cu cele mai inedite ipostaze creatoare. Vizitatorul poate stărui cu
privirile sale admirative asupra obiectelor ceramice produse în vestite centre de olărit din Tăşnad, Vama, Cehu
Silvaniei, Băiţa, a uneltelor utilizate în diverse practici agricole tradiţionale, a arsenalului de ustensile folosite
în diverse meşteşuguri. De reţinut caracterul de zonă etnografică de tranziţie a Tăşnadului, de la cea de mare
autenticitate a Codrului, la zonele Sălaj şi Bihor. Tranziţia înseamnă însă şi numeroase interferenţe, deci bogăţie
şi diversitate, atribute care favorizează din plin valorificarea turistică.
Secţiunea dedicată arheologiei şi istoriei conţine, la rândul ei, exponate de mare valoare,

ceramică şi unelte din epoca neolitică, epoca bronzului, a fierului. Nu lipsesc obiectele şi documentele din
epoca feudală şi modernă, fapt ce întregeşte imaginea evoluţiei în timp a localităţii, a evenimentelor la care a
participat sau de care a fost marcată.
Semnalăm, de asemenea, spaţiul alocat expoziţiilor temporare, organizate la nivelul oraşului sau al
judeţului cu ocazia diferitelor manifestări artistice.
Intre obiectivele culturale trebuie inclus şi Liceul Tăşnad a cărui activitate, pusă sub stindardul NIHIL
MAGNUM SINE ARDORE! (Nimic măreţ nu se poate realiza fără pasiune!), vizează formarea de conştiinţe civice şi
viitori aspiranţi la cele mai felurite profesii . Aura sa nostalgică aduce în preajma clădirii situată pe vârful colinei
principale ce adăposteşte oraşul generaţii întregi de absolvenţi care i-au trecut pragul începând din anul 1958
când a fost înfiinţat.
Monumentele
Alcătuiesc o grupă distinctă de atracţii turistice derivate din permanenta preocupare a oricărei
comunităţi umane de a-şi elogia personalităţile istorice, culturale sau artistice reprezentative, de a-şi marca
propria ascendenţă spirituală prin eternizarea momentelor de vârf ale evoluţiei proprii.
Astfel, un popas obligatoriu îl vor face turiştii la Monumentul ostaşului necunoscut, situat în chiar
centrul oraşului, prilej de rememorare a istoriei locului, cu toate convulsiile ei seculare.

Monumentul ostasului necunoscut

Tot în această categorie se înscriu busturile şi plăcile comemorative dedicate lui Grigore Maior,
promotor al Scolii Ardelene (alături de Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai şi Ion Budai-Deleanu), Biro
Lajos, cunoscut biolog (zoolog), Coriolan Steer (fondator al "Despărţământului ASTRA"), Keresztesi Samuel
(pictor), Noti Karoly (scriitor),. Vremurile de astăzi, atât de contrariante uneori în valorile lor, etalează
imaginea lui Gheorghe Copos, patronul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, fost vicepriministru al României, cu
origini în partea locului.
Pe lângă acestea se poate adăuga şi casa memorială Ady Endre situată în vecinătatea Tăşnadului, la
Căuaş. Ady Endre aparţine panteonului culturii maghiare, fiind considerat întemeietorul liricii moderne
maghiare. Statutul de casa memorială a fost atribuit în anul 1957, pentru ca, peste două decenii, în 1977, când
s-au sărbătorit centenarul naşterii poetului, locaţia acesteia este restaurată şi este refăcută, iar expoziţiile din
interior reconsiderate. Edificată la mijlocul secolului al XIX-lea, casa natală a poetului este o construcţie

Coriolan Steer

Biro Lajos

ţărănească integrabilă arhitectural zonei etnografice a văii Eriului. Este alcătuită din trei încăperi, cea din
mijloc, cu rol de tindă, asigură accesul în celelalte două situate lateral acesteia. Dintre lucrurile aparţinând
familiei poetului, respectiv acestuia, se regăsesc piese de mobilier, diverse obiecte şi numeroase fotografii şi
copii ale documentelor şcolare. Intr-o clădire alăturată, aparţinând conacului familial, poate fi vizitată camera
poetului şi pot fi văzute imagini din periplul său prin lume, viaţă şi arta poetică.

Keresztesi Samuel

Grigore Maior

Busturi menite a imortaliza imaginea unor personalităţi locale întălnim şi în localitătile Săuca şi Pir.
Pentru a diversifica oferta turistică locală, punerea în valoare a acestor elemente de patrimoniu spiritual se
impune cu o mai mare acuitate, inclusiv în cadrul unui traseu dedicat „personalităţilor tăşnădene”.
Resursele turistice etnografice
Se remarcă prin bogăţia şi diversitatea lor, fiecare dintre etniile conlocuitoare ale zonei aducându-şi un
aport inedit la multiplicarea acestora. Deşi viaţa urbană a redus, peste tot în lume unde ea s-a afirmat, uneori
până la dispariţie, vechile tradiţii şi obiceiuri, precum şi elementele constituente ale folclorului (portul, dansul
şi cântecul popular), găsite actualmente fie în muzeul oraşului, fie în arhivele de profil, ele se menţin încă, chiar
dacă numai la nivel simbolic în localităţile rurale ataşate sau învecinate spaţiului urban (Sărăuad, Blaja, Cig,
Valea Morii, Cehal, Cehăluţ, Săuca, Săcăşeni, Santau, Pir). Anumite manifestări, precum „balul strugurilor”, din
Cehăluţ, sau „chirbaiul”, din Santău, conţin numeroase elemente de sorginte etnografică, ce trebuie
revitalizate şi exploatate turistic mai intens.
Turismul rural, ale cărui motivaţii se alimentează cu prisosinţă din zestrea etnografică a localităţilor
rurale, reprezintă o ideală oportunitate pentru revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor, a unor ocupaţii cu
caracter artizanal, a folclorului în satele zonei. Toate aceste devin elemente de prim ordin ale unei ofertei
turistice originale, inedite, singura capabilă de-a atrage şi a fideliza cererea turistică.
In cadrul ocupaţiilor tradiţionale, cultura viţei de vie se impune a fi reconsiderată. Ea deţine o
semnificaţie aparte prin vechimea sa atestată în documente medievale, precum cel din anul 1589 în care se
menţionează că „...dacă cineva îşi plantează vie pe teritoriul oraşului, nu poate fi frustrat de acea vie, pentru
nici un fel de păcat, numai dacă a atentat la viaţa cuiva...". De altfel inventarele agricole ale diverselor
perioade confirmă frecvenţa culturii în cauză, dovadă fiind cele din 1644 şi 1720, menţionate de Petri Mor, unde
parcelele cu viţă de vie ajung, ca număr, la 130, respectiv 241, la concurenţă cu toate celelalte tipuri de culturi
şi folosinţe agricole. Revitalizarea podgoriei cu centrul la Tăşnad nu se rezumă numai la cultura în sine, ci la o
formă aparte de desfăşurare a turismului şi anume turismul oenologic (viticol) practicat în astfel de zone
populate de pivniţe şi crame amenajate special pentru degustări şi petrecerea timpului liber. Ocupaţia se va
asocia cu variatele manifestări folclorice prilejuite de cultura viţei de vie, dar mai ales de culesul strugurilor
(cunoscut este „balul strugurilor”, organizat în toamna fiecărui an în localităţile Pir, Cehăluţ sau Săcăşeni) şi
producerea vinului, ce pot fi exploatate ca momente atractive de mare autenticitate.
O altă ocupaţie tradiţională este pomicultură, centrată îndeosebi pe cultura prunului, larg răspândită în
localităţile Cehal şi Săuca. Pe lângă faptul că fructele devin unul dintre produsele ecologice cele mai căutate de
turişti, obţinerea ţuicii în distileriile artizanale ale populaţiei ar putea constitui destinaţii atractive de scurtă
durată în circuitele turistice organizate în microregiune.
In sfârşit, cultura grâului la Săuca, în proximitatea Tăşnadului,caracteristică prin calitatea acestuia, ar
putea conduce, în viitor, la organizarea, după terminarea recoltării, a unei „sărbători a grâului” şi reluarea
tradiţiei producerii pâinii în cuptoare tradiţionale, transformându-se într-o atracţie specifică şi ea turismului
rural.
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