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Coordonate geografice. Demografie
Comuna Certeze, situată în  nord-vestul României, 

județul Satu Mare, este formată din 3 localități: Certeze 
(reședința comunei), Huta Certeze și Moișeni. Teritoriul său, 
străbătut de pâraiele Valea Albă și Valea Rea, este așezat în 
partea nordică a Depresiunii Oașului, într-o superbă zonă 
montană dominată de Munții Oaș – Gutâi. Comuna Certeze se 
învecineaza la: 
- nord cu Ucraina (25 de km de graniță); 
- sud cu orașul Negrești - Oaș; 
- sud-est cu județul Maramureș; 
- est, nord-est - județul Maramureș; 
- vest - comuna Bixad.

Distanţa față de centrul judeţului este de 54 km, 
parcurgându-se pe drumul DN 19, care, trecând prin Certeze 
spre Sighetul Marmaţiei, părăseşte teritoriul judeţului Satu 
Mare în pasul Huta (numit din anul 1967 pasul ”Sâmbra oilor”), 
înalt de 578 m, loc de întâlnire între munții de origine vulcanică 
Oaș și Igniș. 

Ca rezultat al activității postvulcanice, mofetice, în 
zonă s-au format numeroase izvoare de apă minerală, denumite 

de localnici ”borcuturi”, cele mai numeroase aflându-se în zona 

Certeze ( borcutul Negreștilor, Morii, borcutul Punților, borcutul 

Tâlharilor de pe Valea Albă și borcutul Cărbuniște din Huta 
Certeze). 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, 
populația comunei Certeze era de 5.636 locuitori (5.764 în 
2014), în creștere față de recensământul anterior, realizat în 
anul 2002. Din totalul locuitorilor  80%  sunt plecaţi la muncă 
în străinătate.

Procentul populației românești este majoritar, 
93,97%, cel al minorității slovace fiind de 3,94%, iar 1,58% alte 
etnii. Structura confesională este de 73,7% ortodocși; 14,58% 
romano-catolici; 5,07%  martori ai lui Iehova și 1,22% greco-
catolici.

Localitatea Certeze (Avasújfalu în limba maghiară, 
Neudorf în germană) este înfrățită cu localitatea Gieres, Franța 
și  Calatafimi-Segeste, Italia. În centrul comunei se află Primăria, 
Biblioteca, Căminul Cultural, ”ciuperca de danț” și monumentul 
dedicat ”Eroului necunoscut”, pe care sunt gravate versurile: 
”Mi-am lăsat satu’ și mândra/ Și-am plecat să-mi apăr glia/Am 
lăsat clopu’ și pana/ȘI-AM PLECAT SĂ-MI APĂR ȚARA!”
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Istoricul localității
Chiar dacă Certeze este o localitate în perimetrul 

căreia nu s-au efectuat prospecții sau cercetări arheologice, 
ne exprimăm opinia că, datorită încadrării teritoriale în 
depresiunea Oașului și a Bazinului Tisei Superioare, elementele 
evidențiate de către arheologi pentru epocile preistorice, pot fi 
atribuite și acestei localități.

Ținând cont de faptul că zona a fost și este bogată 
în zăcăminte de minereuri neferoase (exploatate sistematic 
din secolul al XIX-lea), considerăm veridică ipoteza conform 
căreia Certeze a făcut parte din ansamblul acestor localități, 
în care existența depozitelor de minereuri a fost dovedită prin 
descoperiri arheologice. Cele mai vechi așezări de pe teritoriul 
județului Satu Mare sunt cele din Oaș (Bixad, Boinești, Călinești, 
Prilog, Remetea), datând din epoca paleolitică, cu o continuitate 
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în epocile bronzului și fierului. Este cunoscut faptul că Oașul 
nu a făcut parte din provincia romană Dacia, fiind ”o cetate 
naturală a dacilor liberi”, această origine îndepărtată fiind și azi 
asumată cu mândrie și dârzenie de românii din Certeze.

Localitatea este menţionată în documentele care 

vorbesc despre ”drumul sării” (Via Southa sau Semitem Soout ) 
ce pornea la 1355 din Ocna Șugatag, Maramureș, trecea peste 
munte în Oaș, prin Certeze, exprimând atât legătura economică 
cu Maramureșul, dar și cea a păstrării ethosului românesc prin 
jurisdicția voievozilor maramureșeni asupra Oașului. La 1724 
în Certeze este menționat un voievod local, Cinta Ursu, și mici 
nobili locali, proveniți din rândul românilor ce s-au distins 
pentru merite militare. La 1774 sunt pomeniți 51 de nobili, 
printre care Ioan și Ștefan Pop.

Certeze este menționată  documentar din anul 1493, 
ca şi localitate românească din Oaş, ce aparţinea domeniului 
familiei Móric din Medieş (cu toponimul Vyfalw, Wyfalw). 
Conform afirmației cercetătorului Ion Mușlea, ”Certeze era 
un sat mare și vechi, cunoscut încă de pe vremea huniazilor”. 
Prin succesiuni a devenit proprietatea familiilor Báthori (până 
în 1520), apoi Lónyai și Wesselényi, în secolul al XVIII-lea a 

aparținut familiilor conților Károlyi, Teleki, Kornis, baronilor 
Vecsey, Huszár, după care apar în localitate mai mulți 
proprietari, în primul rând de păduri. 

Vechea vatră a satului era situată până spre mijlocul 
sec. al XVIII-lea pe dealurile de est ale actualei comune, pe 
locurile numite ”Pasca” și ”Ciorbeasca”. Toponimul ”Pasca”, 
conform unei vechi legende, vine de pe vremea invaziei 
tătarilor (începutul sec. al XVIII-lea), care au năvălit în Certeze 
tocmai când oamenii ieșeau de la biserică în ziua de Paști. 
Atunci toți au fugit pe un dâmb unde și-au mâncat pasca, acel 

deal purtând și azi numele de ”Pasca”. 

De Certeze a aparținut și ferma Monnier, în mijlocul 
căreia se afla un frumos castel construit de  Monnier Lucian. 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea, în Oaș se intensifică lucrările de prospecție și exploatare 
a metalelor prețioase, inclusiv la Certeze și Moișeni,  iar între 
1861-1865 la Moișeni avea sediul Asociația din Oaș a Fabricii 
de fier, cu două perimetre miniere: Tivadar și August, situate 
în zona muntelui Iezar din Certeze și ”locul lui Francisc” din 
Moișeni.
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Până în secolul al XIX-lea Certeze a format o singură 

localitate împreună cu satul Huta Certeze (Lajosvölgyi).
 În secolul al XX-lea a devenit cunoscută datorită forței 

de muncă extrem de mobilă și capabilă chiar și de cele mai 
grele meserii, pentru ca după anul 1990 să urmeze un amplu 
proces de emigrare al locuitorilor în Europa, mai ales în Franța, 
majoritatea dintre migranții oșeni ajunși în Franța, cca. 60%, 
fiind din Certeze. Un sătean din 3 a fost sau se află în Franța, 
mai ales la Paris. 

Emigrarea constituie fenomenul socio-istoric actual, 
de o amplă complexitate. Mobilitatea teritorială făcea parte 
din spiritul nomad al oșanului, datorat și ocupației tradiționale, 
păstoritul, dar a căpătat după anul 1990 forme tot mai 
accentuate, raportate la condiția economică și prestigiul social. 
În comportamentul și mentalitatea oșenilor era considerată o 
stare firească plecarea ”în țară”, la cele mai grele și istovitoare 
munci. După anul 1990 teritoriul de muncă s-a lărgit 
neașteptat, dincolo de granițele țării, proporțional mărindu-se 
și ”dezideratele” celor plecați. Această  conduită  era generată 
inițial de constrângeri financiare și factori economici, cu 
obiective ce aveau acceași factură, implicând și asigurarea 
viitorului copiilor, dar și crearea unui statut social superior. 

Azi  obiectivele  țin  mai puțin de nevoile strict 
financiare, deja satisfăcute, și mai mult de prestigiul social, 
exprimat însă tot prin condiția economică: o casă mai mare, o 
mașină mai scumpă etc. Ritmul de construcţie al caselor a ajuns 
la  25-30 case noi pe an, revenind astfel aproximativ trei suflete 
la o casă (confrom ultimului recensământ în comună există 

2268 clădiri), Certeze fiind numit și ”satul vilelor de lux”, sau 

”cea mai bogată comună din România”. Hărnicia locuitorilor 
se vede la tot pasul, prosperitatea este și ea evidentă, dar, 
ținând cont de faptul că aproape 80% din locuitori sunt plecați 
în străinătate, se naște implicit întrebarea: pentru cine sunt 
casele? Care este viitorul acestei localități? 

Învățământ -  Biserică
 Existența învățâmântului confesional în satul 

Certeze este confirmată în vechile documente parohiale, ce  
atestă faptul că în anul 1855, la data de 15 aprilie, a fost  plătit un 
avans de 38 florini pentru repararea clădirii şcolii, efectuându-
se  și alte cheltuieli pentru terminarea lucrărilor de întreţinere a 
şcolii  confesionale. Învăţătorul  era și cantor la biserică (”cantor 
– docente”), avea locuinţa în corpul clădirii şcolii, folosea 
grădina şi primea lunar plata de învăţător (în natură şi în bani), 
stabilită de Consiliul şi Adunarea Parohială. Un procent de 1/3  
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din venitul său era pentru slujba de cântăreţ bisericesc, cununii, 
înmormântări şi alte servicii religioase. Şcoala confesională era 
cu limba de predare maternă, limba română, şi avea patru 
clase, limba maghiară s-a introdus obligatoriu după anul 1896, 
cu 2 ore săptămânal.

În anul 1904 se construiesc şcolile din Certeze, 
Moişeni şi grădiniţa din Certeze, construcţiile fiind din pământ 
şi piatră, cu săli de clasă  foarte spaţioase pentru acele vremuri. 
După anii 1960, datorită dezvoltării localităţii şi creşterii 
numărului locuitorilor, autorităţile locale au construit noi spaţii 
de învăţământ, astfel că în anii 1962 şi1964, în satele Huta şi 
Moişeni se adaugă săli noi de clasă, în prelungirea şcolilor vechi.  
În anul 1964 se inaugurează clădirea școlii noi din Certeze, cu 
4 săli de clasă, un laborator, atelier, bibliotecă şi spaţii pentru 
administraţia şcolii.

După anul 1990 populaţia şcolară a comunei a început să 
se micșoreze în mod dramatic (datorită intensificării procesului 
de emigrare), la școlile din Huta și din Moişeni numărul elevilor 
de gimnaziu  scăzând atât de mult încât, începând cu anul 
şcolar 2006-2007 au fost comasate clasele de gimnaziu la 
şcoala din Certeze, şcolile din Huta și Moişeni rămânând doar 
școli cu învățământ primar (clasele I-IV). În anul 2006, în Certeze 
şi Moişeni, au fost  demolate corpurile de clădire construite în 
anul 1904, școala din Certeze funcționând în prezent în clădirea 
nouă, construită în 2004.

Elevii Școlii Gimnaziale din Certeze, coordonați de dl. 
prof. Dumitru Baltă, au colaborat la implementarea proiectului 
european ”Cooperare instituțională interactivă. Istorie, tradiții 
și cultură fără frontiere” – HUSKROUA/1101/140, participând 
la concursul de compuneri cu tema ”Locul meu natal”, la 
seminarul ”Implicarea tineretului în cunoașterea și promovarea 
valorilor transfrontaliere și a cooperării internaționale”, 
precum și la ”Zilele Cooperării Europene” ( ”Târgul meșterilor 
și creatorilor contemporani” ; “CBC Party - Cultura care ne 
uneşte”  - dansuri, cântece, reţete culinare şi tradiţii comune din 
regiunea transfrontalieră România, Ucraina, Ungaria, precum și 
la ”Parada costumelor tradiționale și contemporane”).
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Viața eclezială a comunității este reflectată în Istoricul 

Parohiei și al Bisericii Ortodoxe Române Certeze, în care apar 
mențiuni referitoare la vechea biserică de lemn a satului,  ce se 
afla ”în mijlocul cimitirului actual”, pe dealul ”Pasca”, „primele 
însemnări din anul 1791” amintind de acest lăcaș sfânt. În 

același Istoric se precizează că ”biserica veche de lemn a fost 
vândută (nu se știe cărei parohii) cu aprobarea Episcopiei 
Rutene de Muncaci – Ungvar – la anul 1837 sau 1838” (Pr. 

Viorel Boloș, Istoricul Parohiei și al Bisericii Ortodoxe Române 

Certeze, 2007, p.6). Biserica nouă, din piatră, ”s-a ridicat între 

anii 1817-1824” (Istoricul..., p.7.).
Cercetând fondurile arhivistice ale Episcopiei Greco-

Catolice de Munkacevo (parohiile Oașului aflându-se sub 
jurisdicția acestei Episcopii până în anul 1853, când s-a înființat 
Episcopia Română Unită de Gherla), documentele studiate 
arată că vechea biserică de lemn exista în Certeze și în anul 
1840. Astfel, administratorul parohial Ioan Lenghel, consemna 
în 1840: ”parohie antică, biserică de  lemn închinată Sf. 
Arhangheli  Mihail și Gavril, casa parohială din lemn, matricolă 
parohială în limba română și slavă, școală parohială nu există”  
(Arhiva de Stat a Regiunii  Transcarpatia, Fond 151, dos. 2192, 
opis 8, f.38). Parohia avea 853 de suflete, slujba se făcea în 
limba română, filii la Moișeni, cu 315 credincioși, slujba tot în 
limba română, pe locul Hutei erau două așezări, una ”Kovacsi” 
cu 20 locuitori, și ”Karoly” cu 43 de locuitori.

 Existența bisericii de lemn în anul 1840 este atestată și 
printr-un alt document din fondurile Arhivei de Stat a Regiunii 
Transcarpatia. În actul vizitației protopopului  Districtului Oaș 
pentru anul 1840, vizitație canonică  efectuată în 25 ianuarie 
1841, se arată că biserica era ”construită din material lemnos ... 
Înmulțindu-se credincioșii, cu ocazia reglementării urbariale a 
localității din anul 1826, din cauză că biserica a rămas în afara 
satului și credincioșilor le era incomod accesul, au solicitat 

să ridice alta din zid în mijlocul localității ”( Fond 151, dos. 
2192, opis 8, pg. 39). Vizitația a fost semnată în anul 1848 la 
26 martie, de Protopop Ioan Anderco, protop de Oaș și Iaon 
Ciorbay, parohul Bixadului.

De asemenea, în Șematismul Diecezei Greco-Catolice de 
Gherla din anul 1900, anul construirii  bisericii este 1857 (p.210); 
în Șematismul din 1914 anul edificării este 1857 (p.225), iar în 
Șematismul Eparhiei Greco-Catolice Române a Maramureșului 
din 1932, se notează că la Certeze există  parohie din 1770 și 
”biserică de piatră din anul 1837”,  fiind posibilă o greșeală de 
scriere, respectiv 3 în loc de 5 (p.90).

  Existând aceste diferențe de datare între Istoricul 

Parohiei și al Bisericii Ortodoxe Române Certeze și documentele 
specificate mai sus, considerăm că ar fi oportună cercetarea și 
publicarea documentelor pe baza cărora s-a întocmit Istoricul 
Parohiei Certeze, clarificându-se astfel  cronologia construirii 
bisericii.  

Conform Istoricului Parohiei și al Bisericii Ortodoxe 

Române Certeze (p.8), ”iconostasul a fost pus în biserică în 
anul 1893”. Un fapt remarcabil este acela că la cumpărarea 
clopotelor bisericii ortodoxe, au contribuit și câțiva evrei din 

localitate (Istoricul...., p.10). În anul 1997 a fost sfințită noua 
pictură în frescă, au fost schimbate apoi picturile vechiului 
iconostas, păstrându-se  partea din material lemnos, s-au 
achiziționat cărți bisericești și multe icoane aduse de la locurile 
Sfinte, precum și un chivot suflat în aur, realizat în Grecia 

(Istoricul ..., p.14).
Legenda locului spune că sub biserică curge un ”tău” 

– ”tău’ lui Dumitru” -  ce are legătură tocmai cu Marea Neagră!
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În apropiere se află și o mică biserică greco-catolică, 
construită din lemn.
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 Ocupații - Economie
Practicarea agriculturii, dar mai ales păstoritul 

și creșterea pomilor fructiferi au constituit secole întregi 
ocupațiile de bază ale locuitorilor din Certeze, la care s-a 
adăugat mineritul, după a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Exploatările de păduri (în special a celor de goruni), 
intensificarea defrișărilor acestora începând cu sec. al XX-
lea, dar și descoperirea izvoarelor de ape minerale, duc la  
transformarea ocupațiilor arhaice, implicit a modului de viață. 
Celebrii pentru ”lucru’ la pădure” – ”râtaș”, bărbații din Certeze 
plecau frecvent în țară la defrișări, câștigurile lor contribuind 
inclusiv la dezvoltarea comunei. Prosperitatea vieţii economice 
este evidentă după anii 1990, veniturile obținute în străinătate 
fiind investite și în cele 230 de firme înființate, cele mai multe 
în domeniul construcţiilor şi al amenajărilor interioare şi 
exterioare. 

Atelierele meșteșugărești locale completează 
ocupațiile contemporane, axate pe confecționarea de pălării 
din paie, cizme din piele sau lac, dar mai ales pe costume 
populare, femeile din Certeze fiind specializate în cusutul 
mărgelelor (inclusiv a cristalelor Swarovski!), confecționarea 
costumelor de nuntă, a ”gătelii miresei” – dominată de 
impozanta cunună! 

Resursele minerale ale zonei sunt impresionante, 
regiunea  dispunând  de 12 izvoare de apă minerală 
(”borcuturi”), din care doar două sunt exploatate: unul de firma 
”Nova Oaș” și unul de firma care îmbuteliează apa minerală 
”Certeze”.



11

Redeschiderea  carierelor de andezit ar putea genera 
o reală dezvoltare economică, azi mai fiind vizibil doar vechiul 
drum (”ștrec”)  pe care trecea linia ferată îngustă ce pornea din 
Bixad și ducea spre mina ”la Scăldări” din Huta Certeze, dar și 
un vagonet transformat de bătrânii satului într-un mic bazin în 
care adună apa deosebit de bogată în minerale, ”îmbăindu-se 
pentru lecuirea durerilor de oase”.

În localitatea Certeze au funcţionat și 7 mori construite 
în perioada interbelică. Pornind pe cursul pârâului Valea Albă, 
prima moară era a  lui Pop Ioan, cunoscută în zonă ca moara 
”lui Fluder”. Aceasta nu mai există azi. 

A doua este moara aparţinând lui Dorle Vasile, ”de-a 
Zongii”, de pe strada Biserici nr. 385. A fost construită între 1903 
şi 1935, de către bunicul actualului morar, Berinde Grigore, 
născut în 1911. După moartea lui Berinde Grigore (1989) 
moara a fost preluată de Dorle Ioan și apoi de Dorle Vasile. 
Moara a fost modernizată iar unele piese au fost înlocuite, dar 
funcţionează cu vechiul mecanism. Apa pârâului a fost stăvilită 
de un iaz şi deviată printr-un jgheab de aducţie, prevăzut cu 
un dispozitiv de oprire a apei. Prin acest jgheab de aducţie apa 
era canalizată spre roata cu palete a morii, care acţiona restul 
mecanismului prin curele de transmisie. 

A treia moară este a lui Sas Gheorghe, ce a fost 
modernizată şi transpusă în demisolul unei case de locuit 
contemporane. Data fabricării morii este 1834. 

A patra  a fost „Moara Bisericii”.
A cincea – ”Moara Liuțului”, a lui Petru Nicoară a lui 

Buzilă.
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A şasea moară este a lui Sas Gheorghe ”a Ciurdarului”. 
A fost construită în anii 1940.  

Ce-a de-a şaptea moară a fost a lui Sas Petre, construită 
pe strada Ciocăneşti nr. 964, înainte de război. Azi nu mai este 
funcţională. 

Arhitectură - etnografie 
Din punct de vedere etnografic comuna Certeze face 

parte din marea și binecunoscuta zonă a Țării Oașului, astăzi 
dominată de antinomia dintre vechi și nou,  tradiţional și 
modern. 

Specificul arhitecturii rurale în sec. XIX și începutul sec. 
XX era dat de casele bicelulare, construite pe lespezi de piatră, 
din bârne de stejar, cu acoperișuri în patru ape. La începutul 
sec. XX apar casele cu 3 încăperi (două camere și tindă), unele 
acoperite cu draniță (doar puține), iar de la mijlocul sec. XX cu 
țiglă, predominând însă acoperișurile din paie. Cea mai veche 
casă din zonă, care se păstrează și azi la Muzeul Satului din 
București, este din Moișeni, construită în 1780 și strămutată în 
anul 1936 în capitală. 

Modelul tradițional de planimetrie specific zonei 
Oașului se regăsește și în casa muzeu din Certeze (1947), 
o ”insulă” arhaică în mijlocul ”oceanului” de vile  și palate 
contemporane. 
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În ultimii 20 de ani comuna s-a transformat într-un 
adevărat șantier unde se construiește și reconstruiește, casele 
se modifică, se măresc,   se tot adaugă câte un etaj, mai multe 
camere, ferestre termopan, vitralii, balcoane din inox, garduri 
din beton și fier forjat, arhitectura rurală fiind înlocuită aproape 
în totalitate cu cea de tip urban, sau, chiar mai mult, imitând 
construcțiile palatelor renascentiste! 

Și înainte de anul 1990 arhitectura din Certeze 
contrasta cu cea din satele vecine (”case mari ca-n Certeze 
n-o mai fost”), dar, o dată cu ascensiunea puterii economice 

obținute în urma muncii din străinătate, și ascensiunea caselor 
pare de nestăvilit! Competiția socială, prestigiul și ”fala” sunt 
mai acerbe ca oricând, Certeze devenind locul de etalare al 
opulenței și mândriei, mass-media  caracterizându-l drept ”un 
sat de vacanță cu vile de lux”, chiar și localnicii afirmând că 
”Certeze înseamnă multă fudulie!”

 Modificări substanțiale au avut loc și în costumul 
popular, îndepărtat mult de la cel tradițional, mai ales în 
cromatica motivelor decorative, dar și în tipologia croielii care, 
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la costumul de femeie a păstrat modelul cămășii cu platcă sau 
cheptar, mânecile s-au dublat în volum, pindileul s-a scurtat, 
adăugându-i-se pe dedesubt un fel de jupon din rafie, cu 
rolul de a-l ține ”înfoiat”. Ornamentația realizată în trecut prin 
alesătură în războiul de țesut  sau brodată manual, în tonuri 
cromatice vii (roșu, portocaliu, ocru, albastru), azi este înlocuită 
cu dantelă, șnururi, pasmanterii de culoare neagră, peste care 
se aplică ”pietre swarovsky”. Costumul de femeie, puternic 
încărcat cu mărgele, ajunge să cântărescă chiar și 20 kg!

 Pentru tinerele fete este obligatoriu ca de Paști și 
Crăciun să îmbrace costume noi, ce costă mii de euro, părinții 
făcând chiar credite  bancare pentru a le putea plăti, mamele 
afirmând: ”mânânc numa pâne, dar haine noi tot i-oi face!”



15

Aceste modificări se reflectă și în costumele de nuntă, 
mai ales la mireasă, tradiționala coadă împletită şi cununa 
transformându-se într-un conglomerat de mărgele policrome 
și cristale de tip swarovsky de diferite dimensiuni, numeroasele 
șiruri de mărgele din jurul gâtului completând ”găteala 
miresei”. Greutatea acesteia, alături de cea a costumului (10-
15 kg !) pare că pregătește mireasa pentru greutățile ce vor 
urma!

În Certeze, costumele de nuntă sunt confecționate de 
Ana Corzan – ”mătușa Țuca”, Floare Malanca – ”a lui Corzan”, 
Maria Cîrjan – ”Mărica Țuchii lui Corzan”, ajutate de tinerii 
familiei: Nicoleta Malanca și Denis Cîrjan. 

Costume și cununi de mireasă confecționează și Maria 
Ciorbă, numită  ”Maria mireselor”, cea care, de peste 40 de ani, 
se ocupă de ”gătitu miresei”.  

Spre deosebire de femei, mai puțini bărbați îmbracă 
costume populare, nemaipurtându-se gacii din pânză, ci 
pantaloni obișnuiți, din stofă neagră, cămașa respectând croiul 
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tradițional, dar preluând cromatica ornamentală a costumului 
feminin. Ceea ce contrastează total cu portul tradițional este 
prezența mărgelelor și a cristalelor de tip swarovsky, inclusiv 
pe cămășile bărbătești. 

Costumele de nuntă, portul popular, reflectă și ele 
modificările produse în viața socială, implicit creșterea puterii 
economice, remarcându-se concomitent dorința și mândria de 
a le purta, ca pe un puternic simbol identitar, intensificat tocmai 

datorită depărtării de casă, prin plecarea la muncă, printre 
străini. De altfel, oriunde s-ar afla în lumea largă, certezenii se 
întorc în satul lor, căci nunta numai acolo se face ! Nu este doar 
o cutumă, ci o ”obligație” dată de ”glasul sângelui”, o puternică 
marcă identitară. 

Nunțile au loc în special în luna august, când oșenii, 
plecați prin Europa la muncă, se întorc acasă, în concediu. 
Într-o săptămână au loc chiar și  20 de nunți,  nunta tradițională 
fiind urmată de cea ”domnească”, modernă, ce se transformă 
într-un spectacol de lux și opulență. ”Oșenii nu se uită la bani 
atunci când vine vorba de nuntă. E concurenţă mare la oşeni, 
la fel de mare ca fala” (mândria). 
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MOIȘENI 

Satul Moișeni (Mózesfalu) a fost înființat în secolul al 
XVIII-lea, existând mai multe variante ce explică topinimicul 
localității. Astfel, numele  Moișeni ar proveni de la persoana 
care a făcut primele defrișări pe teritoriul actual, numit Moiș, 
din Bixad. ”Satul a fost întemeiat de un român numit Moiș, care 
a venit din Bixad și a cumpărat pământ de la familia Ráthonyi”. 
Există și varianta conform căreia locuitorii au venit  din 
Berbești, Maramureș: ”un om cu patru feciori, cu oile o ghinit la 

deal, ș-apoi s-o telepăduit aici, ș-apoi o făcut sat”. Pe Mineiul ce 
s-a aflat în biserica din Moișeni, exista o însemnare marginală 
făcută cu creionul: ”satul a luat ființă în anul 1754, pe moșia 
fostului baron Bartoni Ferenț, locuitorul Toma Moiș de origine 
din Berebeștii Maramureșului a cumpărat două ogrăzi unde 
s-a instalat făcându-și casă”.

Cert este faptul că descendenții fondatorului poartă 
și azi numele de Moiș, nume foarte răspândit în localitate. 
Vechea vatră a satului se afla pe locul unde este construită azi 
mănăstirea ”Sf. Treime”.

Sigiliul satului Moișeni, din anul 1825, avea inscripția 
”Nemes MOISFALU 1825” (satul de nobili Moișeni).

În secolul al XIX-lea Moișeniul era cea mai răsfirată 
localitate din Oaș, iar la începutul secolului XX existau foarte 
mulți pomi fructiferi, ce păreau o adevărată pădure. 

Biserica ortodoxă a localității a fost construită între 
anii 1854 -1857,  are hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 
până în anul 1948 locuitorii fiind de religie greco-catolică, 
lăcașul fiind păstorit mai bine de 50 de ani de către călugării 
de la mănăstirea din Bixad. În anul demarării construcției, 
oamenii satului au transportat bolovani din pârâul Valea Rea, 
ducându-i aproape 2 km, până pe ”dâmbul” bisericii. Edificiul 
poartă amprenta stilului baroc, frecvent întâlnit în Țara 
Oașului. Inițial biserica a avut doar navă și altar, fără pronaos, 
iconostas și turn. Între anii 1934-1937 a fost ridicat turnul și 
montat iconostasul, ce respectă în totalitate erminia bizantină, 
fiind opera sculptorului Ion Vlasiu și a pictorului Gheorghe 
Vânătoru. În anul 1955 s-a pictat biserica în interior, în tehnica 
”tempera” în stil bizantin, de către Eremia Profeta, cel care a 
pictat și Catedrala Ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” din 
municipiul Satu Mare. 
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Între anii 1980-1987 au fost construite pronaosul și 
cafasul, toate lucrările executate purtând amprenta priceperii 
și dăruirii marelui etnograf Gheorghe Focșa, care s-a implicat 
activ încă din anul 1934, în timp ce conducea campania 
de cercetări sociologice din Țara Oașului. Acea campanie 
s-a desfășurat sub patronajul Fundației Culturale Române 
din București, având inclusiv scopuri edilitare, sanitare și 
economice.

Alături de studenții ce participau la campanie, sătenii 
din Moișeni au amenajat, lărgit și pietruit drumurile satului, 
au construit primul pod durabil peste Pârâul Valea Rea, au 
organizat două servicii sanitare (uman și veterinar), au sădit 
7500 de pomi fructiferi altoiți, au pus temelia căminului 
cultural.

Tot Gheorghe Focșa a fost cel care a realizat una din 
cele mai ample cercetări etnologice dedicate nunții din Țara 
Oașului, participând direct la două nunți din Moișeni. Prima 
nuntă a fost cea a lui Finta Dumitru a lui Gheorghe, cu Moiș 
Mărioara a lui Tămașu Bocșii, ce a avut loc în perioada 29 - 31 
ianuarie 1988. A doua nuntă a fost cea a lui Moiș Grigore - Griga 
lui Văsâiu Musteții, cu Finta Mărica, în 1 – 2 mai 1988 (vezi 

Gh. Focșa, Spectacolul nunții din Țara Oașului, Ed. Muzeului 
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Sătmărean, 1999). Azi, ambele familii sunt plecate la muncă în 
Franța,   în sat mai găsindu-se doar casele lor mari, rămase în 
așteptare...!

 Cea mai veche casă din Moișeni, datând din anul 
1780,  a fost strămutată de Gheorghe Focșa la Muzeul Satului 
din București,  în 1936. Tot el a adunat, în timpul campaniei de 
cercetare din Moișeni,  350 de obiecte etnografice, pe care le-a 
dus  la expoziția internațională de la Paris, din anul 1937,  și la 
New York, în 1939.

Biserică greco-catolică din Moişeni are hramul 
”Naşterea Preacuratei Fecioare Maria”, s-a ridicat prin vrednicia 

credincioşilor parohiei între anii 2004 – 2012, fiind sfințită în 
august, 2012. Biserica adăpostește în Sfânta masă a altarului 
moaștele Sfântului Francisc de Sales și a Sfintei Ioana Francisca 
de Chantal. 
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 La interferența județelor Satu Mare și Maramureș a 
fost construită, într-un cadru natural mirific, Mănăstirea „Sf. 
Treime” din Moișeni,  un așezământ monahal de maici, primul 
de acest fel din Țara Oașului. Biserica a fost ridicată în anul 
2004, în stil moldovenesc, sub îndrumarea meșterului Petre 
Ciornei din Vatra Moldoviței. Întreaga structură, din lemn 
de brad, a fost ridicată pe o fundație de beton, într-un timp 
extrem de scurt: o lună de zile. Inițial, complexul mănăstiresc 
a avut statutul de „schit monahal”, dar începând cu data de 11 
aprilie 2006, i-a fost conferit  rangul oficial de „mănăstire”, cu 
obligatiile și drepturile ce i se cuvin.

În sat există un monument, ridicat în anul 2010 de 
Gheorghe Pietraru, în memoria strămoșului său (Moiș Vasile a 
lui Ilieșu lui Petru, căzut în cel de-al doilea război mondial), dar 
și ca omagiu adus altor eroi ai satului. Acest monument se află 
peste drum de biserica ortodoxă, în curtea acesteia existând o 
răstignire ridicată în memoria eroilor din decembrie 1989, dar 
și a tuturor eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă. 

De asemenea, în cimitirul ”Eternitatea”, familiile Moiș 
Dumitru a Meteanului și Gheorghe a lui Dumitru, au ridicat o 
piatră de mormânt, pe locul unde au fost înhumați 8 soldați 
români, căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial. 
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Se pare că acești soldați au dezertat din armata 
horthystă, au fost prinși în zona Huta și împușcați, fiind 
aruncați într-o groapă comună. În anul 1945 preotul satului 
i-a deshumat și i-a strămutat în cimitir, dar crucile de lemn 
între timp s-au deteriorat, în locul lor cele două familii așezând 
piatra de mormânt, pe care îl și îngrijesc cu sfințenie.

HUTA CERTEZE 

Localitatea Huta Certeze (în slovacă L’udovítove údolie) 
a fost întemeiată la mijlocul secolulului al XIX-lea, când, pentru 
exploatarea minelor de fier au fost aduși coloniști slovaci, din 
nordul și sud-estul Slovaciei (dar și polonezi din Galiția), ce 
s-au așezat alături de cele 17 familii de români. Localitatea s-a 
numit, de-a lungul vremii, Huta Károlyi, Huta Coaciului, Baia de 
Fier sau Fabrica de Fier.

În anul 1863 episcopul Mihaly Haas înființează o parohie 
de sine stătătoare, pentru cei 100 de locuitori de religie 
romano-catolică care munceau la mina ”Lajosvölgyihuta”, 
minerii contribuind cu bani, iar în anul 1877 finalizând ridicarea 
bisericii. Locul în care a fost construită prima biserică s-a numit 
”Handal”, unde a fost și prima vatră a satului,   aproape de 
topitoria de fier și mina de aur. Pe locul vechii biserici multă 

vreme nu s-a putut construi absolut nimic, căci totul se 
dărâma! Numai după ce s-au făcut multe slujbe și rugăciuni, 
s-au construit noile case.

Pe domeniul familiei Kovacs, într-o singură clădire, 
funcționa capela, școala și casa parohială. În anul 1877 parohia 
devine filia localității Iojib, iar din anul 1913 redevine parohie 
autonomă. Tot atunci începe construcția unei noi biserici (în 
fața bisericii actuale), din cărămidă roșie, ”țigănească”. Biserica 
a fost ridicată în perioada 1993 – 2010, pe baza proiectului 
executat de catre  Lajos Varga, având hramul ”Sfântul loan 
Nepomuk”, ce se sărbătorește la 16 mai. Altarul din vechea 
biserică s-a păstrat, la fel și fântâna care era în curte și peste 
care s-a zidid efectiv o parte din subsolul actualei biserici.  
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 Unul din clopotele bisericii romano-catolice de azi, are 
o poveste mai deosebită. În jurul anului 1970, Iacobu Bâcului, 
român ortodox, a cumpărat un clopot, discutându-se atunci 
că se va construi și o biserică ortodoxă (în localitate existând 
doar cea romano-catolică). Deoarece biserica ortodoxă nu s-a 
mai construit,  a donat clopotul bisericii catolice, cu cerința 
de a se bate clopotul și pentru ortodocși. Chiar și în ziua de 
azi (când există biserică ortodoxă), dacă moare un ortodox, 
se ”clopotește pentru el și cu clopotul din biserica romano-
catolică, cu clopotul ortodox”.

Biserica ortodoxă are hramul ”Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel”, construcția ei a început în anul 2005, în biserică aflându-
se moaștele Sfântului Haralambie. 



23

Satul Huta Certeze deține cea mai importantă 
comunitate de slovaci din județul Satu Mare, cca. 80 de 
locuitori, din care numai o persoană mai știe limba slovacă, 
Elisabeta Big (”mama Erji”), cea care reprezintă și ”memoria 
satului”, ea mai amintindu-și povestea venirii slovacilor sau 
legendele locului:  mina ”la Scăldări”, din dealu ”Tăursu”,  are 
legătură cu mina din Borșa; mina de aur din ”Coșasca”, cu cea 
din Baia Mare. Se numește ”Coșasca” deoarece, atunci când 
au venit slovacii, ”aveau în spate coșuri în care țineau toate 
sculele de minerit”, și în acel coș ”au cărat tot ce au adus cu 
ei, toată averea lor”. Tot cu coșul cărau în spate și minereul. În 
Huta Certeze au funcționat mina ”la Scăldări” (mină de fier), 
mina ”Coșasca” (de aur) și  carierele ”Cocoșița” și  ”Prisăciu”.

Huta Certeze rămâne renumită însă pentru evenimentul 
tradiţional păstrat până astăzi, organizat în fiecare an în 
luna mai, intitulat ”Sâmbra oilor”, devenită o mare serbare 
câmpeneacă, un spectacol folcloric ce are loc din anul 1957, în 
pasul de la Huta – Certeze, la poalele dealului  ”Prisăci”.

 Sâmbra tradițională, ce semnifică o înţelegere 
gospodărească între proprietarii de oi,începe în jurul sărbătorii 
de Sf.Gheorghe, când se alege locul de stână și se urcă oile la 
munte. Ciobanii separă oile sterpe (miorile) de cele cu lapte 
(mânzările) - ”ruptul sterpelor” – pentru ca apoi să se facă 
“primul muls”. Sâmbrașii își aleg fiecare oaia care dă cel mai mult 
lapte, iar în funcție de cantitatea de lapte mulsă vor primi tot 
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anul caș, urdă și brânză. Pe vremuri, cantitate de lapte obținută 
se încrusta pe ”răboj”, o bucată de lemn de mesteacăn, pe care 
se tăiau semne distincte: ”săliștea mare” (o tăietură dreaptă și 
adâncită jur - împrejur, care separa turma unui proprietar de a 
altuia, văzându-se astfel câte turme sunt, dar și câți proprietari 
– ”gazde”); ”săliștea mică” (o crestătură subțire, superficială 
care semnifica numărul ciobanilor –”văjnicarilor”); o tăietură 
de un milimetru, adâncită, însemna o cupă, măsuratul laptelui 
făcându-se și cu lingura, ceanocul, găleata sau măsura, fiecare 
reprezentând o anumită cantitate de lapte. 

După ce toate aceste îndeletniciri masculine se 
finalizează, urmează ospățul la iarbă verde, moment în 
care începe rolul ”boreselor”, a gospodinelor ce pregătesc 
tradiționalele ”boace” (sarmale), ce se află azi  în aspră 
concurență cu meniuri din ce în ce mai sofisticate, cetera și 
zongora fiind și ele completate de artiști celebrii. 
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Consecințele fenomenului migrațional, ce a generat 
modificări semnificative și în structura ocupațiilor tradiționale, 
se resimt inclusiv în scăderea drastică a numărului de stâni, 
astfel că, la Huta Certeze azi nu mai este nicio stână, iar la 
Certeze sunt doar trei.

TURISM 
Întreaga zonă a comunei Certeze este deosebit de 

pitorească, fascinând prin peisajele de pe Valea Albă sau Valea 
Rea, drumul de pădure ce duce spre priza de captare a apei 
de pe râul Valea Rea (din Huta Certeze), numită de localnici 
”hidrocentrală”, sau drumul spre borcutul ”Tâlharilor”, ce 
ajunge la vârful ”Buianului” (1.147m),  hotarul dintre Țara 
Oașului și Maramureș. Aproape fiecare loc are o poveste, o 
legendă ce-i justifică toponimicul: ”borcutu’ Tâlharilor” a fost 
descoperit de niște tâlhari care se ascundeau prin pădure, și 
atacau căruțele boierilor, îngropând comorile din minele de 
aur în ascunzișuri doar de ei știute!

Certeze, Moișeni și Huta Certeze oferă priveliști ce încă 
mai amintesc de basmele copilăriei, dar și de realități istorice 
care certifică mesajul folclorului tradițional: ”codru-i frate cu 
românu’ ”. De aici se vede pădurea Arșiții, locul în care s-au 
ascuns călugării de la Bixad sau partizanii, după ”ce au venit 
comuniștii”. Desigur, în aceste păduri dese și umbroase 
locuiește nimeni alta decât ”muma pădurii”, ce-i fură 
întotdeauna pe copiii răi ! Și se mai văd ”mesele unde mâncau 
uriașii”, azi pline de mușchi ... înverziți! Iar întâlnirea cu urșii, 
urșii furnicari, ciutele, vulpile sau râsul, este foarte  posibilă!
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Mai multe trasee turistice montane pornesc din zona 
Certeze, spre partea vestică a Munților Ignișului, invitând la 
drumeție:

Sâmbra oilor - vârful Bradului (1093 m), unde, în punctul 
cel mai înalt al pasului Huta se află granița Munților Oașului 
cu Munții Gutâi,  și a depresiunii Țării Oașului cu Depresiunea 
Maramureșului. De aici pornește o cărare spre est, către vârful 
Bradului. 

Valea Râului Mare- Șelătruc. Punctul de plecarea este 
localitatea Huta-Certeze, în amonte, pe un drum pietruit ce 
înaintează paralel cu valea pârâului. La capătul drumului se 
află cabana forestieră ”Șelătruc”. Lângă cabană este amenajat 
un mic lac. De aici se pot efectua drumeții pe vârful Buianului, 
care se află la vest (timp necesar o oră) și pe vârful Rotunzilor 
(241 m). 

 Poposind în aceste locuri veți avea sufletul încărcat 
de frumusețe,  veți întâlni gazde primitoare, ce vă vor desfăta 
cu pălincă și bunătăți îmbietoare, veți auzi ritmurile ceterii și 
zongorii, sau chiar vă veți putea prinde într-o tropotită sau un 
danț cum numai oșanul știe!
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Географічні координати. Демографія

Смт. Чертезе, розташоване на північному заході 
Румунії, у повіті Сату-Маре і складається з 3 сіл: Чертезе 
(адміністративний центр смт.), Хута-Чертезе (словац. 
L’udovítove údolie),  та Мойшень. Його територія, яку 
пересікають струмки Валя-Алби та Валя-Ря розташована 
в північній частині Плато Оаш, в прекрасній гірській 
місцевості над якою панують гори Оаш - Гутий.  Смт. Чертезе 
( угор. Avasújfalu, німец. Neudorf ) межує:
- на півночі з Україною (25 км від кордону); 
- на півдні з містом Негрешть-Оаш; 
- на південному сході з повітом Марамуреш; 
- на сході, північному сході з повітом Марамуреш; 
- на заході - з смт. Біксад.

Відстань від центру повіту становить 54 км по 
Національній дорозі НД19, яка проходить через Чертезе 
в напрямок Сігету-Мармацієй, залишаючи територію 
повіту Сату-Маре на перевалі Хута (якого в 1967 році 
назвали перевал “Симбра овець”), висотою 578 м, місце, 
де зустрічаються дві вулканічні гори Оаш та Ігніш. В 
результаті поствулканічної активності, мофетти, на 
місцевості сформувалися численні мінеральні джерела, 
названі місцевими жителями “боркути”, найбільше з них 
знаходяться в районі смт. Чертезе. 

Сільрада

Пам'ятник "Невідомому герою" 
За даними перепису проведеного в 2011 році 

населення селища Чертезе складало 5.636 жителів (5.764 в 
2014 році), в зростанні порівняно з попереднім переписом, 
проведеним в 2002 році. 80% від загальної чисельності 
населення працюють за кордоном.

Відсоток румунського населення є найбільшим, 
93,97%, словацької меншини складає 3,94%, а 1,58% це інші 
національності. Релігійна структура –  73,7% православні, 
14,58% романо-католики, 5,07%  Свідки Єгови та 1,22% 
греко-католики.

Краєвид
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Історія населеного пункту

Навіть, якщо Чертезе це населений пункт в районі 
якого проводилися археологічні розвідки чи дослідження, 
ми висловлюємо думку про те, що у зв’язку з територіальним 
розташуванням на Плато Оаш та в басейні Верхньої Тиси, 
виділені археологами елементи  доісторичної епохи можна 
віднести до цього населеного пункту. Враховуючи той факт, 
що місцевість була та є багатою  на корисні копалини (які 
систематично видобуваються з дев’ятнадцятого століття), 
вважаємо правдивою гіпотезу про те, що Чертезе було 
частиною населених пунктів розташованих на низині 
Оаш, де про видобуток цих ресурсів свідчать археологічні 
відкриття. Найдавніші поселення на території повіту 
Сату-Маре це населені пункти в Оаш (Біксад, Бойнешть, 
Килінешті, Прілог, Реметя), які датуються епохою палеоліту, 
існуючи безперервно в бронзовому столітті та епосі заліза. 
Відомо те, що Оаш не був частиною римської провінції 
Дакії, будучи «природною фортецею вільних даків», і цим 
далеким походженням, навіть і сьогодні, гордяться  румуни 
з Чертезе.

Населений пункт згадується в документах, які 
говорять про ”дорогу солі”  (Via Southa або Semitem Soout 
), яка починалася в 1355 році в Окна-Шугатаг, Марамуреш, 
переходила через гори в Оаш, через Чертезе, і таким чином 
виражала не тільки економічний зв’язок з Марамурешом, 
а і зв’язок для збереження румунського духа через 
юрисдикцію марамороських князів над Оаш.

Чертезе згадується в документах 1493 року як 
румунське село в Оаш, яке належало до маєтку родини 
Móric з Медієш (під назвоюVyfalw, Wyfalw). За словами 
дослідника Іон Мушля, “Чертезе було великим та 
старовинним селом, відомим з часів хуннів”. Через багате 
спадкування воно стало власністю родини Баторі (до 
1520 року), а потім Лоньяй та Веселені, а в вісімнадцятому 
столітті належало родинам графів Каройї, Телекі, Корніс, 
баронів Вексей, Гусар, після чого в селі появляються кілька 
власників, поперши власників лісів. До Чертезе належала 
ферма Monnier, по середині якої знаходився красивий 
замок побудований  Лучіаном Моньє.

До дев’ятнадцятого століття створювало єдиний 
населений пункт разом з селом Хута-Чертезе(Lajosvölgyi). 
У двадцятому столітті стало відомим, через високу 
мобільність та умілість робочої сили, навіть у найважчих 
ремеслах, тому що після 1990 року, розпочався всеосяжний 
процес еміграції жителів до Європи, особливо до Франції, 
більшість мігрантів, які прибули до Франції, близько 60%, 
це уродженці села Чертезе. Один з 3 селян побував або 
перебуває у Франції, особливо в Парижі. 

Еміграція це теперішнє дуже складне соціально-
історичне явище. Територіальна мобільність була частиною 
кочового духу ошанів, у зв’язку з традиційним заняттям, 
пастухуванням, але вона набула більш широкої форми 
після 1990 року через економічний стан та соціальний 
престиж. З 1990 року територія для праці несподівано 
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розширилася, пропорційно збільшились також і  “вимоги” 
тих, які поїхали. Така поведінка була спочатку викликана 
фінансовим примусом та економічними чинниками, з 
однаковими цілями, які містили також і забезпечення 
майбутнього дітей, але також і створення більш високого 
суспільного стану. 

Сьогодні цілі вже менше залежать від чисто 
фінансових потреб, які вже задоволені, а більше для 
соціального престижу, який також виражається через 
економічний стан: більш великий будинок, більш дорожча 
машина, і т.д. Темпи будівництва будинків досягли 25 – 30 
нових будинків на рік, і таким чином, припадає близько 
по три душі на один будинок (згідно останньому перепису 
населення, в с.м.т. існує 2268 будинків). Чертезе називають 
також і ”селом розкішних вілл”, або ”найбагатшим селищем 

в Румунії”.

Освіта -  Церква
 Існування релігійної освіти в селі Чертезе, 

підтверджується в старих парафіяльних документах, 
які підтверджують те, що 15 квітня 1855 року, було 
здійснено авансовий платіж на суму 38 флоринів на 
ремонт будівлі школи, та інші витрати на оплату робіт з 
обслуговування конфесійної школи. Учитель був також 
і дяком в церкві (“cantor - docente”), проживав у будівлі 
школи, використовував сад та отримував щомісячну плату 
вчителя (натурою та грішми) встановлену Сільрадою та 
Парафіяльними Зборами. 

Православна церква - ЧЕРТЕЗЕ
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Греко-католицька церква  - ЧЕРТЕЗЕ

Православна церква  МОЙШЕНЬ 

Греко-католицька церква  - МОЙШЕНЬ

 Монастир ”Св. Трійці  - МОЙШЕНЬ
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1904 року побудували школи в Чертезе, Мойшень 
та дитячий садок в Чертезе. Їх будували з землі та 
каменю. Класні кімнати були дуже просторими для тих 
часів. Після 1960 років, в зв’язку з розвитком населеного 
пункту  і зростанням числа жителів, місцеві органи влади 
побудували нові приміщення для освіти, і таким чином 
в 1962 та 1964 роках, в селах Хута та Мойшень додалися 
нові класні кімнати в результаті добудови старої школи.  
1964 року відбулося відкриття нової шкільної будівлі в 
Чертезе, з 4 класними кімнатами, лабораторією, шкільною 
майстернею, шкільною бібліотекою та приміщеннями для 
шкільного управління, до складу якої (в 2004 році) увійшов 
новий корпус будівлі та сучасні санвузли (в 2006 році).

Після 1990 року населення шкільного віку селища 
стало різко падати (через посилення імміграційного 
процесу), таким чином в школах в Хута та Мойшень кількість 
учнів середнього шкільного віку зменшилася до такого 
рівня, що починаючи з 2006-2007 навчального року були 
об’єднані класи загальної середньої освіти в школі Чертезе, 
а школи в Хута та Мойшень стали тільки початковими 
школами (I-IV класів). У 2006 році, в Чертезе та Мойшень, 
були знесені корпуси будівлі, побудовані в 1904 році.

Середня школа - ЧЕРТЕЗЕ

Середня школа - ЧЕРТЕЗЕ

Група з Чертезе, учасник "Днів Європейської Співпраці"

Економіка – заняття
Ведення сільського господарства, особливо 

пастухування та плодівництво, були продовж багатьох 
століть основними заняттями жителів Чертезе, до яких 
додалося гірництво у другій половині дев’ятнадцятого 
століття. Лісоексплуатація (особливо скельного дуба), 
збільшення валки лісів починаючи з двадцятого століття, 
але і відкриття мінеральних джерел призвели до 
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перетворення архаїчних занять та самого способу життя. 
Відомі за їх «роботу в лісі” чоловіки селища Чертезе часто 
їздили по країні для валки лісів, їх заробітки сприяли навіть 
розвитку селища. Процвітання економічного життя є 
очевидним після 1990 року, доходи отримані за кордоном 
були вкладені також і в 230 створених фірм, в основному 
в сфері будівництва та внутрішнього та зовнішнього 
планування будівель. 

Мінеральні ресурси області дуже вражаючі, в 
регіоні існує 12 мінеральних джерел ”боркут”, з яких 
експлуатуються тільки два. Прикладом цього є компанія, 
яка розливає мінеральну воду Нова Оаш, мінеральна вода 
яка цінується за свої лікувальні властивості. 

Жінки, які залишилися вдома, виготовляють 
народний одяг. Вони спеціалізуються на вишивках з бісеру 
(в тому числі з каменів Сваровскі).  Чоловіки, що працюють 
в сфері будівництва, надання послуг, каменотеси, в лісі, з 
вівцями, збирають черницю, малину, гриби та продають їх 
на місцевому ринку або партнерам з Франції, з яким селище 
є побратимом.

Архітектура - етнографія 
З етнографічної точки зору смт. Чертезе входить до 

складу великої та відомої області Цара Оаш, в якій сьогодні 
домінує антиномія між старим і новим, традиційним і 
сучасним. 

Особливостями сільської архітектури в XIX-ого ст. та 
на початку  XX-ого ст. були двокімнатні будинки, побудовані 
на кам’яних плитах, з дубових балок, з шатровими дахами. 
На початку  XX-ого ст. появляються трикімнатні будинки 
(з двома кімнатами та сінами), деякі з них покриті галькою 
(лише деякі), а з середини  XX-ого ст. покриті черепицею, 
але переважали солом’яні дахи. Найстаріший будинок 
в районі, який зберігається і сьогодні в Музеї Села в 
Бухаресті, походить з Мойшень та був побудований в 1780 
році а потім перевезений до столиці в 1936 році. 
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Традиційну модель планіметрії, характерну для 
району Оаш, можна знайти в будинку-музеї в Чертезе 
(1947). Це архаїчний “острів” в середній “океану” сучасних 
вілл та палаців. 

Будинок-музей  - ЧЕРТЕЗЕ

За останні 20 років селище перетворилося в 
справжній будівельний майданчик, де будують та 
перебудовують, будинки змінюються, розширюються, 
додають по одному поверху, більше кімнат, склопакети, 
вітражі, балкони з нержавіючої сталі, загороджувальні 
паркани з бетону та кованого заліза. Сільська архітектура 
замінюється майже повністю на міську, або навіть більше, 
наслідуючи будівництво палаців епохи Відродження!

Ще до 1990 року, архітектура в Чертезе контрастувала 
з архітектурою сусідніх сіл (“таких великих будинків, 
як у Чертезе ще не було”), але, в результаті зростанням 
економічної могутності, отриманої від праці за кордоном, 
зростання будівництва будинків стало майже нестримним! 
Конкуренція в суспільстві, престиж та “гордість”, здається, 
що стали ще більш запеклими, ніж будь-коли, а Чертезе 
стало місце виставлення багатства та  гордості. ЗМІ 
охарактеризували його як “табір відпочинку з розкішними 
віллами”.

 Істотні зміни відбулися в народному одязі, який 
дуже віддалився від традиційного, особливо хроматика 
декоративних мотивів, але також і типологія покрою, 
яка на жіночому одязі зберегла модель з кокеткою або 
кафтаном, рукава збільшилися в два рази більше, спідниця 
скоротилася, під неї добавили нижню спідницю з рафії, щоб 
утримувала її “пишною”. Виконані у минулому прикраси з 
вишивками на верстаку або вишиті вручну в яскравих 
колірних тонах (червоному, оранжевому, вохристому, 
синьому), сьогодні замінені  мереживом, тасьмою, чорними 
текстильними обробками, до яких прикладають перлинні 
намиста Сваровскі. Жіночий одяг, дуже наряджений 

намистами, які важать навіть до 20 кг!  
Ці зміни відображаються також і на весільних 

нарядах, особливо у молодої, у якої прикраси голови та 
вінок перетворилися в конгломерат різнокольорових 
намист та каменів типу Сваровскі різних розмірів, багато 
прикрас з бісеру на шиї, які поповнює “весільний наряд 
молодої”. Його вага разом з костюмом (10 -15 кг!) здається 
що готує наречену до труднощів у майбутньому!

На відміну від жінок, все менше чоловіків носять 
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народні костюми, вже не одягають гачі, а звичайні штани 
з чорної тканини, сорочка поважає традиційний крій, але, 
беручи колір від декоративного забарвлення жіночого 
костюму. 

Весільні наряди, народний одяг, відображають також 
зміни в громадському житті, а саме підвищення  економічної 
сили. Водночас відмічається бажання і гордість їх носити, 
як потужний символ самобутності, посилений через 
віддаленість від рідної хати, після від’їзду на заробітки, 
серед незнайомих людей. Проте, куди б не поїхали жителі 
с. Чертезе на весь світ, вони повертаються у своє село, тому 
що весілля потрібно зробити в своєму селі! Це не тільки 
звичай, це “зобов’язання” дане “голосом крові”, сильна 
марка ідентичності. Результат полягає в тому, що в серпні, 
коли жителі селища Чертезе повертаються додому, в селі 
святкують сотні весіль!

 Ошанське весілля  - ЧЕРТЕЗЕ

Ошанське весілля - МОЙШЕНЬ

Ошанське весілля
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CERTEZE. CULTURAL – HISTORICAL 
GUIDE

Geographical coordinates. Demography
 The village Certeze, located in northwestern of 

Romania, Satu Mare, is made up of three villages: Certeze 
(village residence), Huta Certeze ( in Slovak L’udovítove údolie) 
and Moişeni. Its territory, crossed by streams Valea Albã and 
Valea Rea, is located in the northern part of geographical 
depression Oaş, in a beautiful mountainous area dominated 
by mountains Oaş - Gutâi. The village Certeze (in Hungarian 
Avasújfalu, German Neudorf) is bordered by:
- North with Ukraine (25 km from the border); 
- South with town of Negreşti Oaş; 
- South-East with county of Maramureş; 
- East, North-East with county of Maramureş; 

- West – village of Bixad 

Cultural center  - Certeze

The monument of the unknown hero  - Certeze

 The distance to the center of the county is 54 km, 
going through DN19 which, passing through Certeze to 
Sighetu Marmaţiei, leaves the county of Satu Mare at Huta 
(named since 1967 “Sâmbra oilor”), height 578 m, meeting 
place between volcanic mountains Oaş and Igniş. As a result 
of post-volcanic activity, there have been formed numerous 
mineral springs in the area, called by the locals “borcuturi”, the 
most numerous ones in Cereteze area.

Landscape - Certeze
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Landscape - Certeze

Landscape - Huta Certeze

Landscape - Moișeni
 According to the Census conducted in 2011 the 

population of Certeze was 5.636 inhabitants (5.764 in 2014), 
up from the previous census, conducted in 2002. 80% of the 
total population is working abroad.

 The percentage of population is mostly Romanians, 
93.97%, the percentage of the Slovak minority is 3.94% and 
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1.58% other ethnicities. Religious structure is 73.7% Orthodox, 
Roman Catholics 14.58%, Jehovah’s witnesses 5.07% and 
Greek Catholics 1.22%.

The history of the village
Even if Certeze is a village in the area that there were 

not performed any archaeological researches, we express 
the opinion that, due to the territorial classification in the 
geographical Depression of Oaş and geographical Basin of 
Tisa Superioare, the items highlighted by archaeologists to 
prehistoric eras, can also be attributed to this village. According 
the fact that the area was and still is rich in nonferrous mineral 
deposits (systematically exploited in the nineteenth century), 
we consider true the hypothesis that Certeze was part of 
the villages located in the geographical depression of Oaş, 
where the exploitation of these resources was proven by 
archaeological discoveries. The oldest settlements in the 
county of Satu Mare are those from Oaş (Bixad, Boineşti, 
Călineşti, Prilog, Remetea), from the Paleolithic era, resisting 
also in bronze and iron ages. It is well known the fact that Oaş 
was not part of the Roman area Dacia, being „a natural fortress 
of free Dacia” and this far origin is also accepted nowadays 
with pride by the Romanians in Certeze.

The village is mentioned in documents that talk about 
„salt road” (Via South or Semitem Soout), which started in 
1355 in Ocna Sugatag, Maramureş, passing through the 
mountain in Oaş, by Certeze, being both: the economic link 
with Maramures and also the preservation of Romanian ethos 
in the jurisdiction of the rulers from Maramureş in Oaş

 Certeze is mentioned in the documents in 1493, as a 
Romanian village of Oaş, which belong to the family of Móric 
from Medieş (the toponym of Vyfalw, Wyfalw). According to 
the researcher Ion Muşlea, „Certeze was a large and ancient 
village, known since the time of Huniazi”. Through the 
succession process it became the property of Báthoris (until 
1520), then Lónyai and Wesselényi, in the eighteenth century 
it belonged to the counts Károlyi family, Teleki, Kornis barons 
Vecsey, Huszár, and after that it appeared several owners in 
the village, first of all for forests. The farm Monnie belonged 
also to Certeze, in the center was built a beautiful castle built 
by Lucian Monnier. 

 Until the nineteenth century it formed a single village 
together with Huta Certeze (Lajosvölgyi). In the twentieth 
century it became known because of highly and capable 
mobile workforce, even for the hardest jobs, and after 1990 
to start a huge process of emigration of inhabitants in Europe, 
especially in France, most of the emigrants from Oaş area 
arrived in France, about 60% coming from Certeze. A villager 
of 3 has been or is in France, especially in Paris.

 The emigration is the socio-historical nowadays 
phenomenon of a huge complexity. The territorial mobility 
was part of the nomadic spirit of Osan, due to the traditional 
occupation, grazing, but it became, after 1990, more presently, 
reported to the economical condition and social prestige. 
Since 1990 the work territory has expanded unexpected, 
proportionately increasing the number of the departed 
people. This conduct was initially generated by financial and 
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economic factors, aiming the same objectives, also involving 
and securing the future of children, but also the creating a 
higher social status.

 Nowadays the objectives are less related only to strict 
financial needs, already met, but more to the social prestige, 
all voiced by the economic condition: a bigger house, a more 
expensive car, etc. The pace of construction of houses reached 
25 to 30 new houses per year, thus returning to three people for 
a house (according to the last census there are 2268 buildings 
in the village), Certeze being called „the luxury villas village” or 
„the most rich village in Romania „

.

Education – Church
The existence of religious education in the village is 

confirmed in the old parish documents, confirming that in 
1855, on April 15, 38 florins were paid in advance to repair the 
school building, being also carried out other expenses to finish 
the maintenance work of confessional school. The teacher 
was also the singer at the church („cantor - docente”), living in 
the school building, using garden and monthly receiving the 
teacher salary (goods and money) established by the Council 
and the Parish Assembly. 

 The Orthodox Church  - Certeze
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The Greek - Catholic church  - Certeze

The Orthodox Church  - Huta Certeze

The Romano – Catholic church - Huta Certeze

The Orthodox Church -Moișeni
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The Greek - Catholic church- Moișeni
The schools from Certeze, Moişeni and the kindergarten 

from Certeze were built in 1904, the buildings being made of 
soil and stone, with very spacious classrooms for that time. 
After 1960, due to the development of the village and the 
increasing number of inhabitants, the local authorities have 
built new educational spaces, so that in 1962 and 1964, in the 
villages of Huta and Moişeni new classrooms were built, in 
the extension of the old schools. In 1964 it was inaugurated 
the building of the new school in Certeze, with 4 classrooms, 
a laboratory, school workshop, school library and school 
administration spaces, plus a new building wing (in 2004) and 
modern bathrooms (in 2006).

 After 1990 the school population of the village began 
to decline dramatically (due to increased immigration process) 
at the schools in Huta and Moişeni number of secondary school 
students dropping so much that starting 2006-2007 school 
year, the middle school classes from Certeze were grouped 
togheter, the schools of Huta and Moişeni, only remaining 
with the primary classes ( I-IV). In 2006, in Certeze and Moişeni, 
the buildings built in 1904 were demolished.

Group from Certeze that participated at the "European 

Cooperation Days”
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Economy-jobs
 The practice of agriculture, especially grazing 

and growing fruit trees, had been for centuries the basic 
occupations of the inhabitants of Certeze, adding also the 
mining after the second half of the nineteenth century. 
Exploitation of forests (especially those of common oak), 
increased the deforestation starting with the twentieth 
century, and also the discovery of mineral springs, leading to 
the transformation the ancient occupations, and also lifestyles. 
Famous for “working forest” the men of Certeze frequently 
went all over the country to deforestation, their earnings also 
contributing to the development of the village. The economic 
prosperity is obvious after 1990, the earnings from abroad 
have also been invested in the news 230 businesses, most of 
them in construction and interior and exterior design.

 The mineral resources of the area are impressive, the 
area having 12 springs of mineral water („borcut”, of which 
only two have been working). An example of this matter is 
the companies that bottled mineral water ”Nova Oaş” and 
”Certeze”, mineral waters valued for its medicinal properties.

 The women left behind manufacture traditional 
costumes, specializing in sewing beads (including Swarovski 
stones). Men work in construction, services, stonemasons, 
the forest, at the sheepfold, picking blueberries, raspberries, 
mushrooms and selling on the local market or partners in 
France, which is twinned with the town.
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Architecture – ethnography
Certeze is ethnographically part of the great and well-

known area of Oas, nowadays dominated by the antinomy 
between old and new, traditional and modern.

The specifics of rural architecture of nineteenth century 
and the beginning of twentieth century were the bicellular 
houses, built on slabs of stone, out of oak beams, roofs of four 
waters. At the beginning twentieth century appeared the 3 
rooms houses (two rooms and entrance hall), some covered 
with shingle (only a few), and from mid- twentieth century 
covered with tile roofs, predominantly however the roofs of 
straw The oldest house in the area, which is kept today at the 
Village Museum in Bucharest, is from Moişeni, built in 1780 
and moved in 1936 in the Capital City.

 The traditional plan metric example specific to 
the area of Oas, can also be found in the house museum in 
Certeze (1947), an „island” in the middle archaic „ocean” of 
contemporary villas and palaces. 

The museum house
 In the last 20 years the village has been transformed 

into a real site where it’s been building and rebuilding, 
houses get changed, they get bigger, it keeps on adding one 
more floor, several rooms, PVC windows, balconies, stainless 
steel balconies, concrete and wrought iron fences, the rural 
architecture being replaced almost entirely with the urban 
one, or even more, imitating the construction of Renaissance 
palaces!

 Also before 1990s the architecture of Certeze was 
different than the one of the neighboring villages („big 
houses like in Certeze have never been”), but with the rise of 
economic power obtained from the abroad labor, the new 
houses seem to be unstoppable! Social competition, prestige 
and „glory” seem more real than ever, Certeze becoming the 
display village of opulence and pride, being characterized by 

the media as „a holiday village with luxury villas”.      
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Substantial changes have also occurred to the traditional 
costume, much removed of the traditional style, especially in 
color decorative themes, but also in tailoring typology which 
has kept, for the woman suit, the style of the shirt with yoke and 
cheptar, sleeves doubled in length, the skirt becoming shorter, 
adding underneath a kind of an underskirt made of raffia, with 
the role of keeping it „flatulent”. The decoration done in the 
past by the selection in the loom or hand embroidered in vivid 
chromatic choices (red, orange, yellow, blue), being replaced 
nowadays with lace, braid, black trimmings, over which they 
apply Swarovski crystals. The female suit, highly designed with 
crystals, ends up weighing even up to 20 kilograms!

 These changes are also being reflected in wedding 
outfits, especially for the bride, finery head and the crown 
turning into a conglomeration of multicolored beads and 
Swarovski chrystals of different sizes, many strings of beads 
around the neck, completing the „bridal finery”. Its weight 
alongside of the costume one (10 -15 kg!) seem to prepare the 
bride for hard time to come!

 Unlike women, few men use to wear traditional 
costumes, not wearing anymore the slack, but ordinary 
trousers, black fabric, the shirt respecting the traditional 
tailoring but matching the color female suit design.

 The wedding outfits, traditional clothes, also reflect 
the changes in social life, thus increasing economic power, 
standing out simultaneously the desire and the pride to wear 
them, as a powerful symbol of identity, intensified due to 
the distance from home, by going to work abroad, among 
foreigners. Moreover, wherever they are gone all over the wide 
world, people from Certeze always return to their village, the 
wedding is required to be celebrated in their village! There is 
not only a custom, but an „obligation” by the „voice of blood”, 
a strong brand identity. The result is that in August when 
people from Certeze return home, hundreds of weddings are 

been held in the village!
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