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Prima atestaredocumentara
● 1335 -Uskeleu - facand parte din domeniile lui Czibak si Eszthary (Astileu-Eskulo = loc de juramant localitatea in care s-a
depus juramantul partilor dupa acceptarea incuscririi lui Arpad, conducatorul ungurilor cu ducele Menumorut, prin casatoria
dintre un fiu al lui Arpad cu una dintre fiicele lui Menumorut)
● 1341 - este amintit de Wskwlew -cand fii lui Czibakfac o impar?ire a mosiilor,lui Nicolae revenindu-i Wskwlew si Kesteg.
● 1552 - conscrierea intocmita de habsburgi - atesta in Astileu existen?a a sase por?i apar?inand vaduvei Wollfgang Eszthary.
● 1712 - satul apar?ineFiscului regal, precum si lui Wollfgang Orosz
● 1713 - 1719 - satul apar?ine lui Stefan Barlok
● 1720 - satul apar?ine lui Adam Boronkay
PESTERE
● credem ca denumirea data in 1552 unei par?i din Astileul de Sus, ar fi desemnat de fapt localitatea care in 1692 s-a numit
Pestere
● 1692 - in conscrierea din anul 1692 satul Pestere apare ca o localitate pustie din vremuri imemorabile.
● 1712 - 1713 - apar?ine Fiscului regal
● 1719 - apar?ine lui Iosif Szenasy
● 1753 - intr-o conscriere este amintita existen?a a 18 familii de iobagi
● 1902 - este amintit de Ureges (grota)
● 1910 - la recensamantul din anul 1910 - satul apar?inea lui Korosbarlong

CHISTAG
● prima atestare scrisa dateaza din anul 1075 - printr-un act de danie, redactat in limba latina, regele Geza II al Ungariei,
daruieste Manastirii Gran din Slovacia cateva sate din Bihor, intre care si Chistagul (Willa Quest-villa = gospodarie, mosie,
asezare; quest, questus = planset, jelire, tanguire ;Chistag = satul plangerii)
● 1220 - Chistagul este denumit intr-un document Villa Questest
● 1341 - intr-o conscriere este amintit Kesteg - denumirea folosita de oficialita?i, de unde s-a ajuns la Chistag, data de
bastinasi.
● 1692 - Chistagul este pustiu - in consrierea din 1692 apare ca fiind pustiu din vremuri memorabile
● 1712 - satul apar?ine lui Stefan Barlolc
● 1713 - satul apar?ine principelui Andrei de Caolcea
● 1719 - 1720 -satul apar?ine de Domeniul Episcopiei Romano - Catolice din Oradea
CALATEA
● 1475 - Kalotha - apar?ine familiei Csaky si Dragfiface apoi parte din domeniul Te?chea al familiei Czibak
● 1752 - apar?ine vaduvei W. Eszthary
● 1692 - localitatea Calatea este omisa din conscrierea din acest an
● 1712 - apar?ine Fiscului regal si lui Gheorghe Szenasy
● 1712 - 1720 -o parte din satul Calatea apartine Fiscului, iar alta lui Sigismund si Iosif Szenasy
● 1753 - intr-o conscriere din acest an in Calatea este amintita existen?a a 10 familii de iobagi.
Cele 4 sate, avand fiecare statut de comuna, au constituit Notariatul Cercual Pestere, pana in 1950, cand s-a trecut la organizarea
teritoriala pe comuna alcatuita din mai multe sate componente.

