
Căminul cultural 
(2005), clădire 
demolată 



Doi bivoli care beau apă din valău (2002)            Cal adăpat la valău de stăpân (2002)



Cal pregătit de înhămat la căruță                      Animale din gospodărie (1972)             



Ied sacrificat pentru Paște (2002)     Mulsul oilor pentru brânză (1999) 



La rătaş (1977) – la defrișări
Mărcuț Vasile cu echipa

La cules de sfeclă (1980)  
Palincaș Ioan cu clasa 



La cules de struguri (1981) – Farcaș Gheorghe, Finta Ioan Titu, 
Palincaș Alina, Pop Nicoleta, Bura Ana, Finta Ioan Alexandru



Bunicul cu nepoata în car :
Palincaș Hermina și bunicul ei (1971)  
Căruță cu roți de lemn și claie cu fân 



La cules de struguri (1981) – Farcaș Gheorghe, Finta Ioan Titu,                                                                 
Palincaș Alina, Pop Nicoleta, Bura Ana, Finta Ioan Alexandru



Tradiție de Paște (1986) – oamenii merg cu 
coșurile pline de bunătăți să le sfințească la 
biserică.

Tradiție de Crăciun (1974) – după ce 
au tranșat porcul, oamenii pregătesc 
cârnați și cartaboși, tradiție păstrată 
de unele familii și în zilele noastre



Mireasă la 15 ani (1962). Mai demult
fetele se căsătoreau la vârste fragede.

Mireasa : Palincaș Ana

Nuntă (1979) – Mirii împreună cu nașii lor



Nunta – petrecere ținută în casa de nunți. Această nuntă a avut loc iarna. Oamenii 
purtau haine de blană și căciuli. Ei stăteau îmbrăcați, sala nu era dotată cu căldură.
În fotografie: Finta Ioan Titu, Câcău Nicolae și Herman Vasile



Conducerea mortului la groapă (1984)
Oamenii însoțeau mortul la groapă. Rudele mai
apropiate duceau sicriul și capacul sicriului,
primind fiecare câte un prosop care era prins pe
mână

Înmormântare cu ceterași. Mai demult
bocitoarele erau însoțite de ceterași
pentru a plânge mortul



Botez (1983) – un obicei la botez era ca banii, ce
reprezentau cadoul pentru bebeluș, să fie prinși
cu ace de gămălie de păturica cu care acesta era
înfășat. Strango Rodica în calitate de   

nașă botează gemeni (1986) 



La danţ – fetele îmbrăcate în port tradițional așteptau
în jurul ciupercii să fie invitate de băieți la danț.



Militar pe motoretă                                       Motoretă cu ataș                                          
Pentru băieți armata era obligatorie.



Palincaș Ana - prima femeie din Gherța Mică cu permis de conducere (1981)



Port tradițional alcătuit din chischineu 
(batic), cămașă, pindileu și zadie

Port tradițional (1983)
Port tradițional (1990)                                     

Port tradițional 
adolescentă, Bura Ana

1985



Port tradiționalBura Ana



Port tradițional de
fetiță (1991) – Racolți
Pamela Ioana

Port tradițional de
iarnă pentru băieți
(1987) - alcătuit din
căciula de blană, vestă,
curea și ciorici
(pantaloni de lână)
Palincaș Hermina și
Handro Ioan



Echipele de fotbal ale comunei – Echipa Școlii și Echipa Botoş 



Singurul magazin alimentar din 
comună (1980-1981) Fete în fața Cooperativei



Împodobitul porților la nunți (1987). Când aveau nuntă oamenii împodobeau
porțile cu o scândură pe care scria “BINE AȚI VENIT, DRAGI NUNTAȘI”, ornată cu
hârtie creponată.



Interior bar (1998). Barul era situat într-o cameră din casa
în care locuia toată familia Palincaș Ioan



Casa de nunți din Gherța Mică și construirea unui pod 
peste vale de către localnici, Finta Ioan Titu (2002)



Munci agricole (2005) - la cules de porumb unde participa 
toată familia



Profesorul de geografie Berecz Iosif și elevii 
îmbrăcați în uniformă

Elevi în bancă (1978) 
Bud Gheorghe și colegul



Mireasa

fotografiată din

spate pentru a se

vedea coada lată

1980 1993



Fetiță pe bicicletă (1979)             Biciclist pe strada Culme (1982) - Toderaș  Mihai



La înmormântarea unui miner, condus de colegii săi



Soldat sosit din armată 
întâmpinat de soție și 
tatăl lui

Familie tradițională 
plecată la rătaş 
(defrișare) în Alba Iulia 
(1973)

Mireasă (1960). Nemeș Maria



Port tradițional de iarnă 
pentru fete : 
chischineu, sumna, curea, 
zadie și cizme
 pentru băiat : clop, 
laibar, curea, ciorici și 
cizme
În fotografie: Bura Ana, 

Toderaș Ioan, Câcău 
Marica, Gavriș Marica



Miri îmbrăcați tradițional
(1990)
mire Toderaș Ioan : clop,
cămașă, laibăr, curea,
gaci și cizme
mireasa: cunună, coada
lată, mărgele, cămașă,
curea,sumna, zadie,
cizme.

Miri îmbrăcați tradițional         
împreună cu stegarii, 
domnișorii de onoare 

(1990)



Botez la penticostali la râul Tur. Toți cei

îmbrăcați în alb urmează a fi botezați

după tradiția lor în apa curgătoare (1986)

Nuntă la penticostali (1981) 

Toderaș Vasile și Irina cu nuntașii



Nevastă pregatită de 
mers la biserică (1970)

Biserica Gherța Mică renovată în anul 1978



Nuntă ținută în șură (1983)
Handro Petre și Irina cu familia



La cules de struguri (1999)

La șeituit vin - Gavriș Vasile și Bura Iacob    



Ziua comunei Gherța Mică (2001)

61. 



Finta Ioan Alexandru, având 
grijă de doi viței de bivol (1975)

Finta Ioan Alexandru - joacă în fața   
oborocului cu fân (1980)



Transportul fânului adunat de pe câmp (2000)

Adunatul fânului de pe câmp (1983)



Echipa de dansuri oșenești (1980): 

stegar Bura Vasile, mireasa-Negru 

Maria, mire - Bura Ioan

Echipa de dansuri oșenești : Gavriș Gavrilă-

stegar, Negru Maria-mireasă și Fabian Ana 

- cea care a împletit mireasa



Grupul de fetițe țipuritoare (1983) : Negru Maria-mireasă, țipuritori : 
Handro Ana, Nichituț Dorina, Ciuta Nela, Palincaș Simona și Lucuț Ana



La

Finta Ioan Alexandru și Finta 

Ioan Titu la călărie (1980)


