
Staţiunea Tăşnad

Oraşul Tăşnad este situat în zona de sud-vest a judeţului            Satu Mare, judeţ aflat în
nord-vestul României la graniţa cu Ungaria            şi Ucraina. 

Distanţele până la principalele oraşe din zonă sunt:

    -              60 de km până la reşedinţa de judeţ, municipiul Satu Mare
    -  25 de km până la Carei
    -   60 de km, până la Zalău
    -   85 de km până la Oradea
    -   140 de km până la Cluj-Napoca

        

Coordonate GPS: 47°28'38''N 22°35'2''E
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Staţiunea Tăşnad

 Principalele obiective turistice din oraşul Tăşnad sunt:    -              Staţiunea turistică cu ştrand de apă termală, care atrage anual mii            de turişti    -               Muzeul orăşenesc, ce funcţionează într-o veche reşedintă nobiliară.           Clădirea a fost construită în a doua parte a secolului al XVIII-lea,            în stil baroc, restauratulterior şi declarat monument istoric. Astăzi            adăposteşte o colecţie etnografică cuexponate specifice zonei şi una            arheologică    -               Casa de cultură, obiectiv edificat în primul deceniu al secolului            trecut; aavut iniţial destinaţie de cazinou    -              Biserica Reformată, monument istoric, construită în anul 1476, în            perioadaîn care episcop era Vingrádi Gerép László, rudă cu regele Matei            Corvin. Bisericarealizată în stilul gotic târziu are numeroase elemente            de construcţie şi obiecte de cultvaloroase, fiind renovată de mai multe            ori (o renovare generalaă s-a făcut în 1776)păstrându-se dimensiunile            şi stilul iniţial    -              Catedrala Ortodoxă    -               Biserica Greco-Catolică    -              Biserica "SF. GRIGORE TEOLOGUL" din satul Sărăuad, construită            în anul1777    -              Biserica Romano-Catolică, construită în anul 1905    -              Monumentul soldatului necunoscut    -               Busturi şi plăci comemorative ale personalităţilor marcante:    -             Biró Lajos - zoolog şi biolog    -             Coriolan Ster - fondator al "Despărţământului ASTRA"    -             Grigore Maior - promotor al Şcolii Ardelene    -              Keresztesi Sámuel - pictor    -             Nóti Károly - scriitor    -              George Copos - patronul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, fost vicepriministru           al României         Pe teritoriul localităţii a fost descoperit un important zăcământ hidrografic            termomineral,în anul 1978 fiind forat un puţ de captare a apei termale            la o adâncime de 1354 m. Înzona de agrement a oraşului funcţionează            încă din anul 1978 ştrandul termal.Apa termală care are o temperatură de suprafaţă de 72 Celsius şi o mineralizare            totalăde 9,84 g/l, este predominant clorurată-bicarbonatată-sulfatată            (din punct de vedere aldominanţei anionilor) şi sodică-calcică-magneziană            în prezenţa amoniului şi potasiului.Aceste calităţi o recomandă pentru            utilizarea în cură externă, în afecţiuni reumatismaledegenerative,            afecţiuni reumatismale abarticulare, afecţiuni neurologice periferice           cronice, afecţiuni ginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii),            afecţiuniposttraumatice, boli asociate (boli profesionale, endocrine,            boli de metabolism), dar şipentru băi tonifiante, de întreţinere a            condiţiei fizice sau pur şi simplu agremental, prinîmbinarea curelor            de apă, aer şi soare. Potrivit recomandărilor Institutului de Medicină Fizică Balneoclimaterică            şi deRecuperare Medicală din Bucureşti, apa termominerală de la Tăşnad            poate fi folosită încură externă, în urmatoarele afecţiuni:     -              stări preartozice    -              reumatism degenerativ    -             reumatism abarticular    -               sechele posttraumatice    -              afecţiuni ale sistemului nervos periferic    -               ginecopatii    -               afecţiuni dermatologice    -               băi tonifiante, de întreţinere a condiţiei fizice a organismului          Compoziţia chimică a apei geotermale, conform            buletinului de analiză:           Compoziţie Unităţi (mg/l) Cationi Unităţi (mg/l)    -              Cloruri 5815,4 Sodiu 4040    -               Bromuri 1,5 Potasiu 20,0    -               Ioduri 1,2 Litiu 0,0    -              Azotaţi 0,0 Amoniu 25,0    -              Sulfaţi 46,1 Calciu 65,7    -               Sulfuri 0,0 Magneziu 39,9    -              Fosfaţi 0,0 Fier 1,5    -               Bicarbonaţi 1171,4    -              Arsenaţi 0,0         Zona este renumită şi pentru lacustrele artificiale            de tip iaz, se găsesc dispersate înarealul mai multor comune apropiate            şi sunt generatoare pentru mai multe categorii deturism, agrement-turism            nautic, turism piscicol dar şi cinegetic (ornitofaună acvatică).         Muzeul Orăşenesc Tăşnad este amenajat în Castelul Cserey            Fischer. Cuprinde 4 săliexpoziţionale, grupate pe două secţii: arheologie            şi istorie locală, etnografie. Reorganizatîn anul 1995, muzeul prezintă elemente specifice culturii            materiale şi spirituale din zonaTăşnadului, mărturii ale evoluţiei            istorice, predominând aspectrele creativităţii de tiptradiţional. Muzeul            se face remarcat îndeosebi datorită existenţei unor atelieremeşteşugăreşti            complexe. În acest sens, sălile expoziţionale sunt structurate pe ideea           prezentării principalelor ocupaţii şi meşteşuguri practicate în zona,            aducând astfel înfaţa privitorului înţelepciunea şi îndemănarea arhaică,            simţul formelor şi culorilor,ingeniozitatea şi măiestria meşterului            ţăran.         Cel mai important monument de arhitectură al oraşului            este biserica reformată, construităîn a doua jumătate a secolului al            XV-lea (terminată în 1476), în stil gotic târziu. Biserica afost înălţată            de romano-catolici, ulterior a fost preluată de reformaţi, în urma trecerii           majorităţii populaţiei la religia reformată. Edificiul a găzduit mai            multe sinoade, dar în1660 a fost incendiată în timpul atacului turcilor            şi a tătarilor, după care timp de mai multde un secol lăcaşul va fi            nefolosit. În 1758 catolicii încerc s-o recucerească, dar fărăsucces.            Biserica reconstruită este dezvoltată cu turnul în stil baroc între            anii1814-1822.           Romano-catolicii îşi construiesc biserica după eşecul redobândirii bisericii            vechi,în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, dar şi noua construcţie            a trebuit demolată înurma distrugerilor suferite. Actuala biserică            a fost terminată în 1905.            Biserica greco-catolică s-a construit în 1996. Construcţia modernă are            formătriunghiulară, simbol al Sfântei Treimi..Catedrala ortodoxă actuală a fost construită între 1998 şi2000, fiind            sfinţită în cinstea Maicii Domnului.Sursa: www.tasnad.com  
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http://www.tasnad.com/

