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Satu Mare – Interpreta Maria Carmen Sas isi serbeaza joi ziua de nastere
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Maria Carmen Sas conduce de cativa ani Ansamblul
Cununita nazdravana

Joi, 24 martie 2011, binecunoscuta interpreta a folclorului popular codrenesc isi serbeaza 

ziua de nastere. Numele Mariei Carmen Sas este legat de Ansamblul Cununita, in cadrul 

careia este solista, dar si de Ansamblul Cununita nazdravana, ansamblu pe care il conduce 

de cativa ani buni de zile.

Precum un mesager al folclorului codrenesc, Maria Carmen Sas isi canalizeaza energia spre a le transmite 

copilasilor de gradinita, celor din ciclul primar si gimnazial dragostea pentru cantul si dansul popular, 

pentru portul traditional. Alaturi de Ansamblul Cununita, interpreta Maria Carmen Sas este prezenta pe 

scene din tara si din strainatate in cadrul festivalurilor la care participa si e invitata frecvent la emisiuni de

specialitate pe mai multe posturi nationale de televiziune.

La ceas aniversar, ne alaturam familiei, prietenilor, colegilor din Ansamblul Cununita, admiratorilor sai, 

pentru a-i transmite multa sanatate, impliniri pe plan profesional si personal, alaturi de traditionalul

“La Multi Ani!”

http://www.ziarelive.ro/stiri/dantu-la-sura-a-incins-calcaiele-codrenilor-dar-si-ale-oaspetilor.html 
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“Danţu la şură” a încins călcâiele codrenilor dar şi ale 
oaspeţilor

• publicat la: 22 April 2014

Marți, 22 aprilie, a doua zi de Paște, la Soconzel a avut loc tradiționala manifestare folclorică 

Danțu’ la șură.Evenimentul s-a aflat la cea de-a V-a ediție și a fost organizat de Consiliul 

Județean și Centrul de Creație si Promovare a Traditiilor Satu Mare.

Acest obicei a fost reînviat în urmă cu 3 ani.Pe vremuri , era organizat în toate satele 

codrului, în a doua zi de Paște, când la casa unui gospodar se organiza un danț la care era invitată 

întreaga suflare a satului.

Obiceiul se mai păstreaza doar la Soconzel și este foarte apreciat de săteni, care dupa ce 

încing câteva danțuri, sunt cinstiți cu pălincă, bucate tradiționale, vin și cozonaci.

Gosposarul în grija căruia cade organizarea danțului trebuie să se bucure de un mare 

respect din partea consătenilor, iar pentru el este o onoare deosebită să fie ales pentru a pune la 

punct toate detaliile acestei manifestări folclorice.

Din partea autoritatilor au fost prezenți: președintele Consiliului Județean,  Adrian Stef, 

directorul Centrului de Creație, Felician Pop, viceprimarul municipiului Satu Mare, Marcela Papici și 
primarul comunei Socond, Ioan Crasnai.
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Sufletul acestei manifestări a fost  cunoscuta fiică a satului, Malvina Madar Iederan,etnograf 

la Muzeul de Etnografie din Baia Mare,alaturi de  conducătoarele ansamblurilor Cununița și 
Cununița Năzdrăvana, Leontina Dorca, respectiv Maria Carmen Sas. 

Acompaniamentul a fost asigurat de ceatarâşii de la Cununița.
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Oaspeții au fost invitați la dans de către fetele din localitate, iar oficialitățile au demonstrat că știu să 

bată pașii codrenești, descurcăndu-se onorabil atât la dansul bătrânesc cât și la danțul mare.

Frumoasele cântece codrenești au răsunat în întreg satul, intregînd în mod armonios atmosfera celei

mai mari sărbători creștine a românilor.
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Sursa: jurnaluldesatumare.ro
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