
Ajutoare din Franța pentru Hodod (1991)



Împărtășind bucuria libertății cu 
prietenii din din Franța veniți la Hodod 
cu ajutoare (1991)



Ajutoarele sosite din 
Olanda au permis 
deschiderea unui cabinet 
stomatologic pentru cei din 
Hodod



Toboșarul satului colinda pe 
ulițe răspândind veștile 
importante pentru 
comunitate

Comunicații



În drum spre târg (1991)

Transportul local



Car tras de bivoli (1991)

Transportul local



Gospodinele din Hodod stau la coadă la ulei la cooperativă 
(1991)

Comerț



Magazinul sătesc din Hodod (1991). Azi în clădire funcționează Primăria

Comerț



În urma lucrărilor de 
renovare s-a descoperit în 
biserică o criptă veche. 
Din păcate lucrările au dus la 
degradarea bisericii.

Biserica Reformată din Hodod (1970)



Biserica Reformată din Hodod

Consiliul parohial (1960)



Corul bisericii (1980)

Biserica Reformată din Hodod

Pastorul Laszlo Tokes s-a aflat în 
mijlocul credincioșilor în 1992



Prima împărtășanie (1980)

Biserica Reformată din Hodod

În fața Bisericii Reformate din Hodod la 
prima împărtășanie 



Mirii și starostele 
la o nuntă din 
Hodod  (1980)

Nuntă în Hodod (1960)

Nunțile se organizau la castel în 
camera rotundă (1980)



Tineri în costume populare maghiare la un bal din Hodod (1960)

Costume populare maghiare



Fetițe în costum popular maghiar din 
Hodod (1980)

Costume populare maghiare



Fotografie de familie cu 
ocazia Crăciunului (1950)



Tinere femei din 
Hodod (1970)

Portret de 
bărbat din 
Hodod 
(1950/1960)



Părinți și copii

1980

1971

1970

1960



Aniversare. La 61 de ani(1971)

Bunicii și nepoata (1960)



Tineri din Hodod (1979)

În timpul serviciului militar obligatoriu (anii ‘70)



Tineri din Hodod în fața Castelului (1960)

Îndrăgostiți în livadă (1960)



După muncă la 
bufetul din sat (1970)



Femei de la CAP Hodod. Din anii ’60 până în 1971 CAP-ul a avut sediul în conacul Weselenyi



Constructori într-o pauză 
de lucru (1960)



Mici dar voinici. Două gemene la cules de struguri (1996)

Culesul viei



După culesul strugurilor se stoarce mustul cu teascul (1970)

Culesul viei



Familie din Hodod - 1928



Tineri din Hodod în perioada interbelică



Jany și Manyi
Fotografie de nuntă (1941)



Familie din Hodod în 
haine tradiționale 
(1940)



Familie din Hodod 
în haine de 
sărbătoare (1950)



În vizită la Hodod. Tempfli 
Karoly și Vali (1935)



Tineri din Hodod. 
Fată în haine 
tradiționale 
maghiare (1940)



Familia Csanálos (1941)
Se pregătește masa de 
sărbătoare



Castelul Weselwnyi (1960)



Casă tradițională din Hodod 
(1950)



Profesorii din Hodod reuniți 
la un eveniment (1971)



Profesorul Bara Istvan și 
elevii lui de la Școala din 

Hodod (1950)

Grup din Hodod în excursie la 
Cheile Turzii (1967)


