
Miri în costume tradiționale oșenești, alături de cei doi ”stegași”  

(1980)

Mireasă cu cunună tradițională, cu 

coadă lată împletită, îmbrăcată cu 

sugmă cu foslan (1980)



”Stegaș” și drujbă cu steag la 

nuntă (1980)

Miri cu drujbe (domnișoare de onoare) și 

stegași (domnișori de onoare) cu 

steagurile (1980)

Mireasă în portul popular oșenesc 

cu cele două steaguri (1980)



Miri din Oaș (1983) Miri și 

drujba 

(1983)



Miri (1982)

Miri (1988)



Ceterașul îi 

cântă miresei 

(1982)



Oficierea slujbei 

de cununie (1982)

Slujbă de înmormântare

(1969)



Cortegiu funerar (1979)



Socăcițele fac o pauză între două feluri de mâncare 

Tarna Mare (1992)
Bucătăreasa șefă (socăcița mare) amestecă în 

oalele cu mâncare. Tarna Mare (1992)

Bucătăresele din sat, care găteau meniul servit la nunți, sunt denumite în termen popular „socăcițe”



Socăcițele curăță sala de nunți 



Îmbrăcăminte tradițională de            Fată îmbrăcată în costum            Costum oșenesc din anii `80

sărbătoare din Tarna Mare (1955-1958)      tradițional de sărbătoare (1960)



Miner de la Mina Turț (1988) Grup de militari români (1980)



Bărbat în straie oșenești (1978)                 Port popular tradițional păstrat neschimbat din anii `60 (2015)



Dans oșenesc (1975)
Dansul oșenesc „roata feciorilor” (2014)



„Oșenii” – piesă de teatru pusă

în scenă în anul 1975 „Oșenii” – piesă de teatru pusă în scenă în anul 1980



Fetiță oșencuță - Tarna Mare (2004) Șezătoarea „torsul fuiorului” (2010)



Familie de oșeni (1961)

Mama și copilul, la 

plimbare pe ulițele 

satului (1972)

Două surori și o nepoată (1921)



8 martie 1988, Ziua Mamei

Fetiță din Oaș, în straie de 

sărbătoare (anii `80)

Mătușă și nepoată în anii `70. În 

plan secund, o casă tradițională din 

Oaș, împrejmuită cu gard de nuiele

Trei surori (1973)



Formație de dansuri din Valea Seacă (1969)

Oșeni în zi de sărbătoare (1958)



Vecine, în zi de sărbătoare, la povești pe ulița satului 

(1990) O binemeritată pauză după o muncă istovitoare



Grup de colindători în Ajunul Crăciunului 

„Viflaimul”, un străvechi obicei , vestește nașterea lui 

Iisus

Oșencuțe din Tarna Mare



Renumitul interpret de muzică populară, Nicolae

Sabău, alături de Maria Conioși, coordonatoarea

grupului folcloric „Florile Tărnii” la sediul Primăriei

din Tarna Mare (2015)



Școala Tarna Mare 1970-1980



Școala Tarna Mare, anii 1970-1980



Școala Tarna Mare 1970-1980



Port tradițional oșenesc din Tarna Mare



Port tradițional oșenesc din Tarna Mare



Familie de oșeni din anii ̒70, Tarna Mare

Casă în construcție, 1990



Tarna Mare, anii ̒70, prima împărtășanie la Biserica greco-catolică din localitate



Athanasie Doroș, preot militar, portret

Athanasie Doroș cu soția



Mormântul lui Athanasie Doroș și al lui Antoniu Covaci



Urmașii lui Athanasie Doroș (1997)

Bustul lui Athanasie Doroș



Mormântul lui Paul Augustin,

localitatea Bocicău

Biserica din Bocicău



Băile termale Tarna Mare



Cimitirul 

evreiesc din 

Tarna Mare

Capela romano-catolică de la 

Băile termale Tarna Mare



Nuntă oșenească în 

Tarna Mare din zilele 

noastre, organizată 

după rânduieliele 

tradiționale



Nuntă oșenească



Nuntă oșenească



Școala Gimnazială din Tarna Mare primește 

statuia din bronz a lui Mihai Eminescu. Donație 

făcută de poetul sătmărean Felician Pop (2012)

Aspecte din timpul orei de folclor (materie opțională)



Crucea din localitatea Valea Seacă, monument ridicat 

în memoria ostașilor români căzuți pe fronturile celor 

două Războaie Mondiale



Clădirea școlii din Tarna Mare

Aleea teilor din Tarna Mare (2008)
Biserica Ortodoxă din Tarna Mare



Borcutul din sat, Tarna Mare 

Apă ce o poartă lumea pentru băut 

şi pentru tratamentul reumatism 



Nuntă oșenească în Tarna Mare din zilele noastre, organizată după rânduieliele tradiționale


