Săliștea de Sus

Cadrul geografic
În NE- ul fortăreței Transilvania se află o fortăreață mai mică: « Țara Maramureșului » străjuită de
munți și apărată de păduri, ferită parcă de ochii curioși ai invadatorilor, brăzdată de pâraie argintii și
ape limpezi. În acest ținut se află așezată, pe cât de veche pe atât de nouă, localitatea Săliștea de Sus.
Localitatea Săliștea de Sus este situată în culoarul larg al Văii Izei cu aspect depresionar ce se inscrie
ca o zonă joasă a Depresiunii Maramureș, având un relief de dealuri prelungite cu spinările alungite,
dominată de măguri ce depășesc chiar 1000 m altitudine. Localitatea are o altitudine medie de 670 m și
se desfășoară de o parte și de alta a Râului Iza și a afluenților mai importanți Buleasa și Valea Câmpu
Cailor, drumul județean 186 ce leagă municipiul Sighetu Marmației de zona Borșa. Suprafața de formă
ovoidală este de 64,77 km2 reprezentând 1,06 din suprafața județului.
Se învecinează la est cu Săcel, în sud cu județul Bistrița-Năsăud, în vest cu orașul Dragomirești, în
nord-vest cu localitatea Bocicoiel, la nord cu Vișeu de Jos, iar în nord-est cu orașul Vișeu de Sus.
Față de reședința județului, Municipiul Baia Mare, localitatea se află la 115 km, legătura făcându-se
peste Pasul Gutâi. Față de cel de-al doilea oraș ca mărime al județului, municipiul Sighetu Marmației,
se află la o distanța de 56 km, legătura fiind asigurată de drumul județean 186. Stația de cale ferată Iza
este situată în partea estică a localității având acest nume deoarece deservește majoritatea comunelor
de pe Valea Izei.
Râul Iza străbate localitatea de la S-E la N-V pe o distanță de ~6,5 km având ca afluenți mai importanți
Buleasa, pe partea stângă a râului, unde se află o parte din vatra localității numită Buleni, Valea
Câmpul Cailor și Poiana pe dreapta, ce adăpostesc cea mai mare parte din locuințe.

Evenimente locale
În fiecare marți din săptămână târg
Hramul bisericii - 29 iunie Sf. Petru și Pavel și este organizată din doi în doi ani
23 aprilie Sf. Gheorghe și este organizată tot din doi în doi ani
6 decembrie - hramul bisericilor vechi
Într-un an se face la biserica Buleni și într-un an se face la biserica Săliștea Centru
Harta interactivă a orașului Săliștea de Sus

