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Si in comuna Geaca, ca in toate zonele din Transilvania s-au pastrat inca vii obiceiurile satului.
Sarbatorile de Craciun si cele de Paste sunt cele mai importante, fiind pastrate si transmise din genera?ie in genera?ie pana in zilel
De Paste se mai pastreaza tradi?ia de vopsire a oualor, sacrificarea mielului, mancaruri specifice acestei sarbatori cum ar fi: drob
cozonaci, a doua zi de Paste feciorii merg la udat.
De Rusalii se iese in ,"?arana", se binecuvinteaza campul si se sfin?este apa.

O alta tradi?ie este impreunatul oilor, primavara cand se stabileste plata pentru ingrijirea oilor si cantitatea de lapte ce i se cuvine f
strigoilor, pentru ca oile sa dea lapte se pastreaza tradi?ia imbracarii unui tanar in "Papalugara" (mascarea acestuia cu vlastare tin
de salcie, incat sa nu fie recunoscut de ozlasii turmei, pana la intrarea in strunga oilor, acesta este pazit de cei care au ingrijit pes
strunga).

Cu aceasta ocazie se mai pastreaza si obiceiul udatului. La sarbatoarea "Sfantul Gheorghe" din 23 aprilie se pastreaza obiceiur
deal", feciorii din sat se impart in doua cete si la lasarea intunericului, se urca pe doua dealuri opuse, aprind focuri mari, de obicei r
ce striga (cetele striga una la alta toate evenimentele importante care au avut loc in via?a tinerilor necasatori?i din sat in decurs de
vale.

In ultima duminica a lunii iulie in localitatea Sucutard a avut loc prima edi?ie a sarbatorii "Fiii Satului", privind realizarea si refacere
locuitorii si fiii acestui sat pleca?i peste hotare sau alte localita?i din ?ara.

De asemenea in comuna Geaca se poate gasi o biblioteca comunala care are un fond de carte de 5800 de volume si aproximativ 3
imbunata?easca cunostin?ele de cultura generala.

Pe plan sportiv, comuna dispune de doua terenuri de sport, unul in localitatea Geaca si unul in localitatea Sucutard, care sunt intr
joaca fotbal Duminica.
Pe plan spiritual in comuna Geaca reprezentative sunt cultele ortodox, reformat si adventist. Bisericile sunt in numar de 11 in total,
si 4 reformate in satele Geaca, Lacu, Legii si Puini. Pe langa acestea in satul Geaca exista si o biserica adventista.

