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Comuna Hodod este asezata in sud-estul Jude?ului Satu Mare si
se invecineaza:
● in partea de vest cu comuna Bogdand
● in partea de sud si est cu jude?ul Salaj
● in partea de nord cu jude?ul Maramures.
Comuna Hodod este atestata documentar din anul 1210 ca cetate
de aparare.
In cursul istoriei sale milenare, Hododul a jucat un rol deosebit in
viata economica si militara a zonei. Acest lucru se datora asezarii
sale geografice la poarta Transilvaniei si Campiei Panonice.
In prezenta lucrare dorim sa relatam pe scurt istoria construirii
acestor monumente istorice. Prezentarea lor va fi in ordine
cronologica.
Cetatea de Hodod. Este atestata documentar prima data din anul
1368 impreuna cu numele localitatii. Joaca un rol de cheie la poarta
de nord-vest a Transilvaniei, apartineau de ea 26 de localitati din
zona. Este construita de familia Jakcs de Carei, dupa marea
invazie a tatarilor din 1241. Dupa o lunga istorie de peste 500 de
ani, a fost demolat ultimul sau teren in anul 1805, din ordinul
austriecilor.
Biserica reformata din Hodod este construita de arhitecti din Italia
in acelasi timp cu cel din Carei, in anul 1423 tot de familia Jakcs.
Este cea mai mare biserica din zona din epoca feudala. Constructia
este in stil gotic, are trei clopote din anii 1603, 1619, 1651. Cripta
sa a fost demolata si umpluta cu pamant la inceputul acestui secol
pentru protejarea cladirii. In prezent se afla in stare foarte buna.
Biserica reformata din Nadisu-Hododului este amintita din anul
1460 si construita de un alt membru al familiei Jakcs. Constructia
este tot in stil gotic. A suferit modificari in secolul XVIII cu ocazia
noului val de constructii laice si ecleziastice sprijinite si de regimul
austriac cu mari donatii de bani. In anul 1753 este demolat
pereteledin partea de sud al bisericii si adaugata o nava laterala cu
axa perpendiculara pe axa bisericii vechi. Turnul actual a fost
construit in anul 1857.
Conacul familiei Wesselenyi din Hodod este cea mai mare
constructie in zona dupa consolidarea regimului austriac, construita
intre anii 1761-1776. Constructia sa a cuprins mai multe etape:
● 1761-1768 au fost ridicati numai peretii. Constructor este
Josef Litrman din Bavaria. In 1770 moare Francisc
Wesselenyi.
● Constructia este continuata de fiul sau, Wolfgang Wesselenyi
intre 1772-1774, arhitect este Frany Gimdtner. El aseaza
ornamentatia exterioara pe peretii exteriori ai castelului.
● Ultimul constructor este Szoldati Antal din Satu Mare, el aseaz
a acoperisul pe cladire intre anii 1774-1776. In acesti ani
construieste Casa Parohiala Reformata din Hodod, paralel cu
constructia castelului. Aspectul prezent al cladirilor anexe ale
castelului sunt terminate in 1787 de un alt arhitect.
Clopotnita de lemn a Bisericii Reformate din Lelei. Szoldati nu
mai lucreaza in acest timp la Hodod, el dupa 1776 apare in Lelei,
sat vecin cu Hododul. Aici construieste prezenta Biserica reformata

care insa nu este declarata monument istoric. Deoarece totusi
dispune de o serie de noutati fata de bisericile vremii, merita o scurt
a prezentare in viitor. Materialul de constructie pentru cele trei cla
diri prezentate mai sus si construite de Szoldati, provin din surse
locale. Caramida si tigla de la fabrica de caramida din lelei iar
lemnul este din padurile zonei.
Biserica de lemn Sfintii Arhangheli din Lelei. Construirea
ambelor cladirii sunt acoperite de taine. Cercetatorul istoric al zonei
dispune deja de o serie de date care nu au fost publicate pana in
prezent nicaieri. Cert este faptul ca in aparitia celor trei cladiri
ecleziastice din Lelei sunt multe lucruri comune. Prezentarea lor va
fi intr-o alta lucrare viitoare.
Conacul Degenfeld care de asemenea este acoperit de taine,
deoarece arhiva familiei Begenfold nu a fost publicata pana in
prezent, multe date inca nu le cunoastem. Prezentam pe scurt cele
cunoscute deja.
A fost construit in cursul secolului trecut, XIX. Materialul de
constructie provine in mare parte din surse locale. Tamplarul de
exemplu a fost Lazar din Carei. Stilul de constructie este un
amestec de stiluri, renesans, baroc, clasicism.
Merita cateva cuvinte frumosul parc din fata conacului avand
cateva specii de arbori aduse chiar din India. Mai ales stejarul
frumos in fata conacului – se apreciaza la o varsta de peste 200 de
ani si mai vechi decat conacul. In comuna mai sunt cladiri care nu
sunt declarate monumente istorice cum ar fi: magaziile si grajdurile
apartinand celor doua conace. Pivnita cetatii in forma de U avand o
lungime de cca. 100 m subteran.
Biserica din Giurtelec. Nu a fost inca declarata monument istoric.
Biserica germana din Hodod. Nu a fost inca declarata monument
istoric.
Merita amintit targul din Hodod
In anul 1353 regele Ludovic cel Mare, emite un act care da drept
familiei Jakcs de Carei tinerea targului. Locul targului a fost la
intersectia a 5 drumuri pe Campul Targului. Langa acest targ a fost
cimitirul de animale – folosit si azi. Targul de aici a fost mutat in
satul Hodod dupa anul 1575.
Dupa stingerea din viata a familiei Jakcs cetatea Hododului a fost
donata generalului Wesselenyi Paul, in urma victoriei de la Sanpaul
din 1575.
Inainte de 1962, in fiecare marti era targ de animale, iar in centrul
satului targ de cereale si alimente. Azi se tine un targ de tara in
prima zi de luni a fiecarei luni.

