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Amikor a megyéspüspök a papnak átadja a dispositiot, azzal a szándékkal teszi 

ezt, hogy a leendő plébános lelkipásztori gondjaira bízza az adott közösséget. Ez 

a megbízatás nem csak a szentségek kiszolgáltatását jelenti, hanem a hitélet 

olyan jellegű alakítását is, mely által az egyházközséget mindenki otthonának 

érezheti. A közösségépítés a közösségi élet továbbfejlesztését kell jelentse olyan 

programok szervezésével, melyek választ nyújtanak híveinknek a lelkiélettel 

kapcsolatos kérdésekre. 

  

A 2011-es egyházmegyei lelkipásztori programjainkban olyan jellegű központi 

találkozókat szerveztünk, melyekkel az egyházközségek tagjainak különböző 

rétegeit szólítottuk meg. Ezen találkozók elsődleges célja a kapcsolatteremtés 

volt olyan emberekkel, akik a liturgikus kereteken kívül kapcsolódnak 

egyházunkhoz. Egyszerre újszerűnek, ugyanakkor meglepetésszerűnek hathatott 

ez a kezdeményezés, nem utolsó sorban az előzékenység jelét akartuk adni 

ezáltal, valamint nyitottságot mutatni a párbeszédre. 

  

A 2012-es év lelkipásztori terve az előző év tapasztalataira alapozva szeretné a 

kezdeményezéseket továbbfejleszteni és a meglévő kapcsolathálózatot bővíteni. 

A „Közelebb az emberekhez” jelige alatt a tavalyi „központi rendezvényeinket” 

az esperességek keretein belül szeretnénk közelebb vinni híveink 

élethelyzetéhez. Ennek megszervezésébe előzetes megbeszélés alapján, az 

esperességeket szeretnénk bevonni, hogy a rendezvények minél inkább a helyi 

adottságokhoz és elvárásokhoz igazodjanak.  

 

Központilag olyan rendezvényeket terveztünk el, amelyek egyrészt a közösség 

építését és annak erősítését kívánják tovább szolgálni, másrészt egy bizonyos 
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képzést nyújthatnak mind papoknak, mind pedig világiaknak a különböző 

lelkipásztori területeken végzett munkához. Nem feledkezhetünk meg olyan 

rendezvényekről sem, amelyek egyházmegyénk múltjára és nagyjaira 

emlékeztetnek, hogy a maiaknak erősödést és gyarapodást jelentsenek a hitnek 

az útján. A következő rendezvényekről van szó: 

 

A RENDEZVÉNY 

IDŐPONTJA  

A RENDEZVÉNY 

ELNEVEZÉSE 

A RENDEZVÉNY 

HELYSZÍNE 

JANUÁR   

Január 18-25 Ökumenikus imahét Templomok  

Január 24  Pasztorális Bizottság megalapítása Pasztorális Központ 

FEBRUÁR   

Február 2 Szerzetesek Világnapja Székesegyház 

Február 21 Boldog Szilárd vértanú-püspök – Vesperás Székesegyház  

MÁRCIUS   

Március 7 Az elmúlás tényszerűsége – könyvbemutató  Püspöki Palota 

Március 12-13 Ifjúsági referensek képzése  Püspöki Palota 

Március 14-15 Családpasztorációs referensek képzése Püspöki Palota 

Március 17 Egyházzenészek képzése Szőllősi Plébánia 

Március 17 Pedagógusok lelkigyakorlata Nagyvárad Posticum 

Március 21 Bogdánffy-zarándoklat Máramarosszigetre Máramarossziget 

ÁPRILIS   

Április 16-20 Animátorképző  Sólyomkővár  

Április 28-29 Hivatások Hétvégéje Pasztorális Központ 

MÁJUS   

Május 6 Szent László ünnepe - egyházmegyei zarándoknap Székesegyház 

Május 16 Koronagyűlés – A liturgia élményszerűsége Pasztorális Központ 

Május 23 Papi szülők találkozója  Püspöki Palota 

Máj. 30 - jún. 3 Családosok VII. Világtalálkozója Milánóban Milano  

Május 31 Exc. Tempfli József ny. püspök aranymiséje Székesegyház  

JÚNIUS   

Június 2 Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Nagyvárad  

Június 23 Média-nap Püspöki Palota 

JÚLIUS    

Július 7 Papszentelés  Székesegyház  

Július 9-13 Papi Lelkigyakorlat Sólyomkővár  

AUGUSZTUS   

Augusztus 23-26 Családcsoportok vezetőinek tréningje Sólyomkővár 

SZEPTEMBER   

Szeptember 8 Hagyományos zarándoklat  Máriaradna 

Szeptember 24-28 Papi Lelkigyakorlat Sólyomkővár  

Szeptember 22 Egyházmegyei ministránstalálkozó Szentjobb  

OKTÓBER   

Október 3 Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök ünnepe Székhelyeken  

Október 6 Családosok Egyházmegyei Találkozója Székesegyház  

NOVEMBER   

November 10  Egyháztanácsosok és alkalmazottak találkozója Püspöki Palota 

November 21 Szeretetszolgálatban tevékenykedők találkozója Pasztorális Központ 

November Egyházmegyei Kórustalálkozó Székesegyház 
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1. Papi lelkigyakorlatok 

A pap mindennapi munkájához a lelkiéletből merít táplálékot. Ez erősíti a 

Krisztushoz fűződő kötelékét. A hivatástudat megerősítésére és az együttlét 

örömére fordított idő kegyelmi időnek számít, melyet a pap mint Istentől kapott 

ajándékot fordít saját lelke épülésére, hogy másokban is felébressze a hit örömét.  

A 2012-es évben az egyházmegye két lehetőséget kínál fel a papi 

lelkigyakorlatok elvégzésére. A lelkigyakorlatok helyszíne a sólyomkővári 

plébánia. 

 

I. Csoport: 2012. július 9-13. 

II. Csoport: 2012. szeptember 24-28. 
 

A lelkigyakorlat hétfőn este 18.00 órakor kezdődik vesperással és péntek reggel 

8.00 órakor szentmisével fejeződik be. A paptestvérek lehetőleg ne szakítsák 

meg a lelkigyakorlatot és ne távozzanak el  annak közös befejezése előtt. Csak 

súlyos okot fogadok el a távolmaradás megindoklására, ezért a szomszédos 

plébániák papjaival beszéljék meg  a helyettesítést erre az időre. A lelkigyakorlat 

költségét a Püspökség vállalja fel, a lelkigyakorlatozót csak az utazás költsége 

terheli. Azok a paptestvérek akik máshol végeznek lelkigyakorlatot, ezt  írásban 

jelentsék Hivatalomnál.  

 

Szeretettel kérem Paptestvéreimet, részvételi szándékukat valamint a választott 

időpontot 2012. június 1-ig jelezzék a Püspöki Titkárságon.  

 

2. Ünnepi megemlékezések Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspökről 

Tavaly ünnepelhettük Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök születésének 

100. évfordulóját, amikor mélyebben megismerkedtünk személyiségével és 

felidéztük vértanúságának körülményeit. Tiszteletét továbbra is ápolni 

szeretnénk azáltal, hogy születésnapján, 2012. február 21-én, délután 17.30 

órakor egy ünnepélyes vesperás keretében emlékezünk meg róla a nagyváradi 

székesegyházban.  

 

Boldog püspökünk kultuszának elmélyítését célozza az a zarándoklat is, 

melynek során papjainkkal és szerzeteseinkkel 2012. március 21-én 

Máramarosszigetre látogatnánk, ahol egykori börtöncellája folyósólyán 

felidézzük szenvedésének kínkeserves perceit. Részvételi szándékukat kérem, 

2012. március 10-ig jelezzék a Püspöki Titkárságon. A zarándoklat egynapos 

programot jelent kora reggeltől késő estig. A költségeket a Püspökség vállalja.  

 

A boldoggáavatást követően kérvényeztük a Szenttéavatási Kongregációtól 

Boldog Szilárd vértanú-püspök ünnepeihez a liturgikus szövegek elfogadását, 

melyek reményeink szerint a közeljövőben megérkeznek. Az egyházmegyei 

megemlékező napon – 2012. október 3-án – tisztelettel kérem Paptestvéreimet, 

plébániájikon ünnepélyes keretek között tartsák meg Boldog Szilárd vértanú-

püspök ünnepét, ezáltal is mélyítve tiszteletét híveink körében.  
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3. Teológiai és pasztorációs továbbképzők 

Olyan rendezvények is szerepelnek idei programjainkban, melyek a pap 

lelkipásztori munkájához kínálnak szakmai továbbképzőt. „Az elmúlás 

tényszerűsége” címmel könyvbemutatóval egybekötött konferencia lesz 2012. 

március 7-én 17.00 órai kezdettel a Püspöki Palota Dísztermében kolozsvári 

teológiai tanárok előadásában. A rendezvényt papoknak és pedagógusoknak 

szánjuk, de természetesen minden érdeklődőt szívesen fogadunk. A nagyböjti 

időben aktuális elmúlás és a halál utáni élet témáját boncolgatják az előadók.  

 

Bár nem szoros értelemben vett továbbképző, mégis a papképzésnek már első 

lépése a hivatások ápolása, mely mindannyiunknak lelkiismeretbeli kötelessége. 

A Hivatások Hétvégéje alkalmából, 2012. április 28-29. között ismét várjuk 

Nagyváradra az egyházmegye minden részéről azon fiatalokat, akik érdeklődnek 

a papi és szerzetesi hivatás iránt. Ismételten felhívom Főtisztelendő 

Paptestvéreim figyelmét a hivatásébresztés terén viselt nagy felelősségükre. 

Imáinkon túl elengedhetetlenül fontos, hogy segítsük a fiatalokban meghallani 

az Úr hívó szavát és jó példával kísérjük őket keresésük útján.   

 

Az idei koronagyűlésen „A liturgia kihívásai a posztmodern korban” címmel 

Dr. Diósi Dávid teológiai tanár tart előadást 2012. május 16-án a Pasztorális 

Központunkban (Kanonok sor 13.). Papként is gyakran tapasztaljuk, hogy 

liturgikus cselekményeink sokszor rutinszerűek, így híveinknek sem tudunk 

igazi lelki élményt nyújtani. Az előadás gyakorlati útmutatásokat nyújt, hogy 

liturgikus cselekményeink élményszerűek legyenek saját magunk és híveink 

számára.   

 

Az egyház kommunikációja és a médiában való jelenléte meghatározó 

evangelizációs misszió. Szentatyánk is a modern evangelizációs eszközök 

alkalmazására buzdít bennünket. 2012. június 23-án rendezzük meg 

Nagyváradon az idei Média-napot, amelyre a sajtóorgánumok képviselőit és 

Paptestvéreinket várjuk. Vendégelőadónak a szakmában tekintélynek számító 

Kiss Ulrich jezsuita atyát hívtuk meg, aki előadásában az evengelizálás 

modern eszközeiről fog szólni, párbeszédet teremtve egyházi és világi sajtósok, 

valamint egyházi képviselők között.  

 

4. Papi szülők találkozója 

Ábrahám és Izsák történetéből ismerős a jelenet, amikor Ábrahám egyetlen fiát 

is kész volt az Úrnak szentelni (Ter 22,1-19). A pap szülei biztosan hasonló 

érzéssel álltak gyermekük mellett, amikor a püspök pappá szentelte őt. Ezt a 

szülői önzetlenséget szeretnénk jelképesen meghálálni, amikor Főtisztelendő 

Paptestvéreim szüleit egy találkozóra hívom meg nagy szeretettel a Püspöki 

Palota Dísztermébe, 2012. május 23-án. Jó alkalom ez arra, hogy megköszönjük 

nekik a szülői gondoskodást és az Egyházért hozott áldozatot. A találkozóra 

programmal is készülünk, hogy élményszerűvé tegyük számukra ezt a napot. A 

rendezvényre Paptestvéreim kísérjék el szüleiket, de azon Paptestvéreinket is 
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várjuk, akiknek szülei már nincsenek közöttünk. Értük is fogunk imádkozni. A 

találkozóra a részvételi szándékot 2012. április 20-ig jelentsék Hivatalomban.  

 

5. Katolikus Pedagógusok lelkigondozása 

Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk az egyházmegyénk területén 

tevékenykedő katolikus pedagógusokkal való kapcsolatteremtésre, hiszen rajtuk 

és a hitoktatókon keresztül tudjuk a leghatékonyabban elérni mind a családokat, 

mind a fiatalokat. Az egyházmegyei találkozót regionális találkozók követték, 

melyeken szűkebb körben folytattunk párbeszédet az egyházhoz való 

kapcsolatukról, a lelkipásztori életben való részvételükről, örömeikről és 

gondjaikról.  

 

Ezen beszélgetéseket összegezve kiderült, hogy meglehetősen nagy igény 

mutatkozik a pedagógusok részéről egy nekik szóló lelkigyakorlat iránt, mely 

katolikus hitük és pedagógusi hivatásuk kapcsolatát mélyítené el. A 2012. 

március 17-re, a Posticumba tervezett lelkinapra Sárközy Sándor piarista atyát 

hívtuk meg, aki mint pedagógus osztja meg élményeit az érdeklődőkkel. Kérem 

Főtisztelendő Paptestvéreimet, közöljék ezt az időpontot a plébániájuk területén 

tevékenykedő pedagógusokkal, akár a hitoktatókon keresztül is, hogy minél több 

címzetthez eljusson üzenetünk. Plébánosként is tegyük meg az első lépést 

feléjük, hogy a nevelésben vállalt szerepünkben ne csak partnerként tekintsünk 

egymásra, hanem mélyebb lelki kapcsolat is kialakulhasson.  

 

6. Ifjúsági rendezvények 

Az  Egyházmegyei Ifjúsági Központ által elkészített évi program 2012-re már 

eljutott a plébániákra. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy ifjúságunk nyitott az 

Egyház felé, amiért is nagy figyelemmel kell kísérjük a gyermekeket és a 

fiatalokat kibontakozásuknak útján. Ezen a téren nagy felelősség hárul minden 

lelkipásztorra. A központi rendezvényeken túl, nagyon fontosak a plébániai- és 

esperesi szintű kezdeményezések. Az ifjúsági csoportok szervezése és 

gondozása sok áldás forrása lehet és életet visz a közösségbe. Központilag 

továbbra is segíteni szeretnénk ezeket a törekvéseket, amiért ebben az évben is 

2012. március 12-13. között képzést szervezünk az esperesi kerületek ifjúsági 

felelőseinek és a legfiatalabb lelkipásztoroknak. Moderátor lesz Ns. és Ft. Pál 

József Csaba, resicabányai plébános.  

 

A Paptestvérek figyelmébe ajánlom továbbá a már hagyományossá vált 

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, amelyet ebben az évben június 2-án 

szervezünk meg Nagyváradon, valamint az Egyházmegyei Ministránstalálkozót, 

amelyre Szentjobbon kerül sor szeptember 22-én. Arra is kérem a Főtisztelendő 

Paptestvéreket, hogy az eddigi képzéseken részt vett fiatalokat, valamint azokat, 

akik ebben az évben is animátor képzésen vesznek részt vonják be jobban a 

plébániai csoportok munkájába. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központon keresztül 

az év folyamán tematikus lapokat küldünk a plébániákra, amelyek segítségével a 

helyi ifjúsági csoport irányítását szeretnénk megkönnyíteni. Kérem 
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Főtisztelendő Paptestvéreimet, továbbra is tekintsék szívügyüknek az 

Egyházmegyei Ifjúsági Központ által ajánlott helyi szervezésű rendezvényeket 

és támogassák a fiatalokat a programok megvalósításában.  

 

7. Egyházmegyei családpasztoráció  

Többek közös kezdeményezésének köszönhetően egyházmegyénkben is 

megtettük a családpasztoráció kialakításának első lépéseit, melynek csúcspontja 

az elmúlt évben az egyházmegyei családtalálkozó volt. Idén az esperességekben 

és a plébániákon szeretnénk a családosok csoportját erősíteni, ezért a képzések 

és találkozók erre fognak összpontosítani. Az esperesi kerületek családreferensei 

és a családpasztoráció iránt érdeklődők számára szervezünk továbbképzést 2012. 

március 14-15-én, melyet Ft. Solomayer Sándor atya és a Lepedus család fog 

tartani Nagyváradon a Lelkipásztori Központban.  

 

Kiemelkedő eseménynek számít idén a 2012. május 29 - június 3. között, 

Milánóban szervezett Családosok VII. Világtalálkozója, melynek zárómiséjén a 

Szentatyával is találkozhatnak a résztvevők. A teljes programot és a gyakorlati 

tudnivalókat később fogjuk közölni. Egyházmegyénk családjait is szeretnénk 

képviseltetni a találkozón, amiért kérem Paptestvéreimet, bátorítsák és 

támogassák a családokat, hogy igazi lelki élményt szerezhessenek a Szentatyával 

való találkozásból.  

 

Hasonló jellegű tréninget szervezünk azoknak a családoknak, akik a plébános 

vezetésével plébániai keretben részt vállalnának a családpasztoráció területén. 

Erre a felkészítőre 2012. augusztus 23-26. között kerülne sor a sólyomkővári 

plébánián. 

  

Idén is megszervezzük a Családosok Egyházmegyei Találkozóját 2012. október 

6-án, melyre akár csoportos, akár egyéni szervezésben várjuk egyházmegyénk 

plébániáiról a családokat. A tavalyi találkozón tapasztalt nagyfokú érdeklődés 

szinte kötelességszerűen indít arra, hogy az idén még jobban odafigyeljünk a 

családokra és még többek érkezését szervezzük meg a plébániákról.  

 

 

8. Lelkinap a szeretetszolgálatban tevékenykedők számára 

Az elmúlt évben egy  egyházmegyei találkozóval örvendeztettük meg a főállású 

és önkéntes szociális dolgozóinkat, akik a krisztusi szeretet jegyében állnak a 

rászorulók mellett. Sokszor a teljes ismeretlenségbe burkolózva végzik az 

önzetlen felebaráti szeretetszolgálatot, amikor a szenvedőkben felfedezik a 

nélkülöző Krisztus-arcot. Munkájuk értékeléseként idén is találkozót szervezünk 

számukra Nagyváradon, 2012. november 21-én, ahol egymással is jobban 

megismerkedhetnek, esetleg együttműködési terv kidolgozásában is részt 

vehetnek. Várjuk tehát azok jelentkezését, akik önkéntesként vagy főállásban, 

plébániai vagy más intézmény keretében jótékonykodnak.  
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9. Munkatársak és alkalmazottak megszólítása 

A plébániai élet gördülékenységét elsősorban az alkalmazottak felkészültsége és 

lelkiismeretes tevékenysége biztosítja. Eddig is tapasztaltuk, mennyire értékelik 

a velük való törődést, munkájuknak az elismerését és a hozzájuk intézett pár 

kedves szót. Az év folyamán igyekszünk a Paptestvéreknek kézzelfogható 

segítséget is nyújtani az alkalmazottakkal való foglalkozásban, mely 

segítségével hatékonyan összehangolhatják a közösségi életben résztvevők 

munkáját.  

 

Bátorítok mindenkit, hogy a közösségépítés terén kifejtett fáradozásainkba, 

vonjuk be  egyházi alkalmazottainkat is. Ennek a közös munkának ünneplésére 

ismét találkozóra hívom egyházmegyénk egyházi alkalmazottait 2012. 

november 10-én a Püspöki Palotába, ahol egy színes programmal 

kedveskednénk nekik. Legyen ez hála és elismerés évi fáradozásaikért és 

bátorítás a további lelkiismeretes munkához.   

 

Az itt felsoroltak megvalósításához számítok minden kedves Paptestvérem 

hozzáálására és támogatására. Örvendetes, hogy a programok megszervezésében 

nagyon sok laikus hívő állt mellettünk eddig is. Ez méginkább ösztönözzön 

bennünket, lelkipásztorokat, hogy karoljuk fel azokat a kezdeményezéseket, 

amelyek akár helyi szinten, akár egyházmegyei viszonylatban a hit elmélyítését 

célozzák meg. Tudatában vagyok annak, hogy ez a munka áldozatot is követel. 

De fontosnak tartom kihangsúlyozni azt is, hogy a papnak kötelessége áldozatot 

hozni híveiért és a reá bízott egyházközségért. Tegyük ezt meg tiszta szívvel és 

ajánljuk fel fáradozásainkat Isten dicsőségére és népének üdvösségére. 

Előlegezve megköszönöm mindenkinek a támogatását és sok lelki örömet 

kívánok a lelkipásztori programok megvalósításának útján. 

  

* * * 

 

Nr. 319/2012. 

PLÉBÁNIÁK HATÁRAI  NAGYVÁRADON 

 

Miután az elmúlt időben több alkalommal is szóba került püspöki 

székvárosunkban a plébániai határok pontosításának ügye, a lelkipásztori munka 

hatékonyabb megszervezése céljából és szem előtt tartva a jelenlegi igényeket, a 

szükséges igazítások elvégzése után, meghatároztuk Nagyvárad plébániáinak 

határait, amelyeket azonnali hatállyal most meghirdetünk és elrendelünk.  

 

Nagyváradon kilenc területi jellegű és két személyi jellegű plébánia van (v.ö. ET 

518. k.). A területi jellegű plébániák a következők: Nagyvárad-Székesegyház, 

Nagyvárad-Újváros, Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Velence, Nagyvárad-

Szőllős, Nagyvárad-Őssi, Nagyvárad-Katalin telep, Nagyvárad-Szent József 

telep és Biharpüspöki. Személyi jellegű plébániáknak számítanak Nagyvárad-

Kapucinus templom a román és német anyanyelvű hívek számára és Nagyvárad-
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Vártemplom  a szlovák anyanyelvű hívek számára, nem kizárva a más 

nemzetiségű hívek lelkipásztori ellátását sem. A jelenlegi plébániahatárok 

nagyrészben követik a történelmi határokat. Az eddigiekhez képest nem történt 

lényeges módosítás, csak pontosításokat végeztünk ott, ahol az elmúlt időkben a 

város fejlődése folytán új helyzetek álltak elő. A plébániai határok a következők: 

 

I.  NAGYVÁRAD – SZÉKESEGYHÁZ 

A plébánia határos a Nagyvárad-Szent József telepi, a Nagyvárad-Olaszi, a 

Nagyvárad-Katalin telepi és a Biharpüspöki plébániákkal a következő 

határokkal: 
 

Nyugati irányban a Bors község felé vezető műút és tágabb környezete képezi a 

plébánia keskeny nyugati területi nyúlványát, azaz gyakorlatilag a műút mindkét 

oldalán sorakozó, elsősorban ipari és kereskedelmi létesítmények tartoznak ide. 

E nyugati területi nyúlvány a Borsi út és a várost nyugatról övező körgyűrű 

kereszteződésénél (Podului út) éri el a sűrűn lakott nyugati lakótelepet 

(Rogériusz). A terület déli határát innen a Dacia sugárút jelenti. Keleti irányban 

haladva a Decebal és Dacia sugárutak kereszteződésén túl ismét a Dacia sugárút 

a déli határ, majd meghosszabbításában a Petőfi park déli szegélye. A Petőfi 

park és a Republicii út találkozásától a határ déli irányba fordul a régi megyei 

közkórházig, a Pasteur utca kereszteződéséig. Innen északkeleti irányba a 

Pasteur (Kórház) utcát követve, egészen a vasúti aluljárón túli baloldali 

épülettömbbig. A határvonal itt északra fordul oly módon, hogy az Ecaterina 

Teodoroiu utca keleti mellékutcái mind a székesegyház területéhez tartoznak, a 

Pasteur (Kórház) utca északi mellékutcái mind az olaszi plébánia területéhez. A 

határvonal a Pasteur utcából tehát északra fordul, a J. Pannonius, L. Bleriot, V. 

Cârlova utcák keleti végeinél elhaladva, majd keletre fordulván a Culegătorilor 

utcán a város határáig. Északon a határvonal a Piersicilor és Caişilor utcán tér 

vissza a város irányába. Az említett utcák délkeleti oldala a székesegyházi 

plébánia joghatósága alatti, az északnyugati a Szent József telepi plébániáé. A 

határvonal az északi Caişilor utcán át éri el a D. Anghel utcát, majd a vasúti 

hídon áthaladva a Nes utcát követve eléri a Ştefan cel Mare sugárutat. A Lacul 

Roşu utca jelenti a nyugati határvonalat, majd a Moldovei utcán nyugati irányba 

forduló határvonal kiér a Transilvaniei utcára. Itt délre fordul a Magnoliei tér 

keleti peremén, majd az Aleea Rogerius utcán nyugatra. A határvonal itt eléri a 

körgyűrűt (Podului út), ahol északra fordul a gyártelepre bevezető 

körforgalomig. A határvonal itt a Borsi műúttal párhuzamosan a gyártelepen át a 

város végéig halad. 

 

II. NAGYVÁRAD ÚJVÁROS  

A plébánia határos a Nagyvárad-Olaszi, a Nagyvárad-Velence, a Nagyvárad-

Szőllős és a Nagyvárad-Őssi plébániákkal a következő határokkal: 
 

A plébánia területét északon a Sebes Körös medre határolja, a Decebal és a 

Magheru úti hidak között. A keleti határvonal a Magheru úti hídtól déli irányban 

az Independenţei téren át a Cantemir úton vezet délre egészen a Pece patak 
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hídjáig. Itt a Făgăraşului utcán nyugatra fordul a Pece patak mentén, majd a 

Ţepes Voda utca magasságában a Rulikowszky temetőtől keletre, az Atelierelor 

utcán át a várost délről övező körgyűrűre ér ki. Az irányt tartva a körgyűrűn túli, 

részben beépített területre érkezünk. Nyugatról a területet az Aradi út határolja, 

északkeleti meghosszabbításában a Primăriei út. A baptista nagytemplom mellett 

a határvonal északra fordul és a Decebal úton halad egészen a Sebes Körös 

hídjáig. 

 

III. NAGYVÁRAD-OLASZI  

A plébánia határos a Nagyvárad-Székesegyház, a Nagyvárad-Velence, a 

Nagyvárad-Újváros és a Nagyvárad-Katalin telepi plébániákkal a következő 

határokkal: 
 

A terület déli határa a Sebes Körös medre, a város keleti végétől a Decebal 

(Széles) úti hídig. A határvonal innen északra fordul a Decebal úton a nagy 

körforgalomig, ahol délkeletre fordul a Dacia úton, majd a Petőfi park déli 

szegélyén. A Republicii útra kiérve a régi megyei kórháznál a Pasteur (Kórház) 

utcán északra fordul és a vasúti aluljárón túli baloldali épülettömb után északra 

fordul oly módon, hogy a  Pasteur (Kórház) utca északi mellékutcái mind az 

olaszi plébánia területéhez tartoznak. A határvonal a Culegătorilor utca 

északkeleti meghosszabításának vonalában képzelhető el. A plébánia 

dombvidéki területe tehát a Pasteur, Doja, Adevărului, Piatra Craiului utcákat és 

összes mellékutcáit jelenti. 

 

IV. NAGYVÁRAD-VELENCE  

A plébánia határos Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Szőllős és Nagyvárad-Újváros 

plébániákkal a következő határokkal: 
 

A terület északi határa a Sebes Körös medre, a város keleti végétől a Magheru 

úti hídig. A nyugati határvonal a Magheru úti hídtól déli irányban az 

Independenţei téren át a Cantemir úton vezet délre egészen a Pece patak hídjáig. 

Itt keletre fordulva a Pece patak képezi a terület déli, majd nyugati határvonalát, 

a város végéig. A plébániához nagy vonalakban a történeti Váradvelence és 

Váralja, továbbá a Tokaji telep tartoznak. 

 

V. NAGYVÁRAD-SZŐLLŐS  

A plébánia határos  a Nagyvárad-Velence és a Nagyvárad-Újváros plébániákkal 

a következő határokkal: 
 

A plébánia területét keletről és északról a Pece patak határolja. A  Szálka dombi 

villamosdepó nyugati végén a határvonal az Atelierelor utcán halad és annak 

egyenes meghosszabításában a várost délről övező körgyűrűn át a város végéig. 

A plébániához a történeti Szőllős község területe, a Nufărul lakónegyed, a két 

fürdőhelység (Püspök- és Félix fürdő) felé kivezető utak mentén lévő új 

lakóparkok és a Szálka domb térsége tartoznak. 
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VI. NAGYVÁRAD-ŐSSI  

A plébánia határos a Nagyvárad-Katalin telepi és a Nagyvárad-Újváros 

plébániákkal a következő határokkal: 
 

A plébánia területét keletről az Aradi út, északi meghosszabbításában a 

Primăriei út, majd a baptista nagytemplom után a Decebal sugárút határolja. A 

Decebal (Széles) utcai hídtól a határvonalat nyugati irányban a Sebes Körös 

nyomvonala jelenti, egészen a várost nyugatról övező körgyűrűig (Densuşeanu 

út), illetve annak hídjáig. Innen a határvonal déli irányban az aradi vasútvonal 

mentén délre halad, de a plébánia területéhez tartoznak a vasúti síneken túl lévő 

beépített területek is (Nagyvárad-nyugati vasútállomás, Dosul Gării utca és 

környezete). A határvonal déli irányban a Szentandrás felé vezető útig halad. A 

plébánia területéhez tartoznak a Pece patak és a szentandrási út közötti, továbbá 

a szentandrási úttól délre lévő beépített részek is. 

 

VII. NAGYVÁRAD-SZENT KATALIN TELEP  

A plébánia határos a Nagyvárad-Székesegyház, a Nagyvárad-Olaszi, és a 

Nagyvárad-Őssi plébániákkal a következő határokkal: 
 

A plébánia déli határa a Sebes Körös medre a Decebal (Széles) úti híd és a 

várost nyugatról övező körgyűrű hídja (Densuşeanu út) között. A határvonal a 

körgyűrű hídjától északra haladva a Dacia sugárutat elérve keletre fordul. A 

plébánia északi határát itt a Dacia sugárút jelenti. A Dacia és a Decebal utak 

keresztezésében lévő körforgalomnál a határ délre fordul és a Decebal úton 

ismét eléri a Sebes Köröst. 

 

VIII. NAGYVÁRAD-SZENT JÓZSEF TELEP  

A plébánia határos  a Nagyvárad-Székesegyház és a Biharpüspöki plébániákkal 

a következő határokkal: 
 

A területet nyugati irányban a biharpüspöki temetőtől déli irányban húzott 

képzeletbeli vonal határolja, mely a Biharpüspöki felé vezető úton lévő kettős 

vasúti aluljáró utáni benzinkutaknál éri el az utat. Innen a határvonal a város 

irányában követi az utat, majd délnyugati irányban az aradi vasútvonalat követve 

halad a körgyűrűn (Podului út) a gyártelepi körforgalomig, mely után keletre 

fordulva az Aleea Rogerius utcán kijut a Magnoliei tér déli peremére. Itt északra 

fordulva a Transilvaniei úton, majd a Moldovei utcán keletre haladva eléri a 

Lacul Roşu utcát. Északra fordulva a Lacul Roşu utca jelenti a terület keleti 

határát, majd átlépve a Ştefan cel Mare utat a Nes utcát követve és keresztezve a 

vasutat, annak hídján átkelve rátér a D. Anghel utcára, majd a Caişilor és 

Piersicilor utcákon halad északra a város határáig. A Caişilor és Piersicilor utcák 

nyugati oldala tartozik a plébánia területéhez.  

 

IX. BIHARPÜSPÖKI  

A plébánia határos a Nagyvárad-Szent József telepi és a Nagyvárad-

Székesegyház plébániákkal a következő határokkal: 
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Délről a területet a nyugati gyártelepen keresztül haladó ipari vasútvonal 

határolja, melynek  keleti meghosszabbítása az aradi vasútvonalhoz csatlakozik. 

Itt a határ északra fordulva az aradi vasútvonal mentén eléri a Biharpüspöki felé 

vezető utat, melyen nyugatra tart a vasúti aluljárók utáni benzinkutakig, ahonnan 

egy képzeletbeli vonallal a biharpüspöki temető keleti oldalára jut ki. A plébánia 

területe tehát az egykori Biharpüspöki község egészét jelenti. 

 

X. NAGYVÁRAD-VÁRTEMPLOM (személyi plébánia) 

A Nagyvárad teljes területén lakó szlovákajkú híveket látja el, nem kizárva a 

más nemzetiségű hívek lelkipásztori ellátását sem. Egyházmegyei viszonylatban 

különleges jelentőségű templom, mely ősi székesegyházunk helyén és alapító 

szent királyunk sírjának közvetlen közelében különleges figyelmet igényel. 

 

XI. NAGYVÁRAD-KAPUCINUS TEMPLOM (személyi plébánia) 

A Nagyvárad teljes területén lakó románajkú és németajkú híveket látja el, nem 

kizárva a más nemzetiségű hívek lelkipásztori ellátását sem. 

 

Általánosan érvényes megjegyzés a határleírások olvasásánál: amennyiben két 

plébánia határvonalaként egy utca vagy sugárút van rögzítve, értelemszerűen 

annak egyik oldala az egyik, másik oldala a másik plébánia területéhez tartozik! 

 

A plébániahatárok kialakításánál a következő egyházjogi  és lelkipásztori 

szempontok mérvadók: 

 

- Az  Egyházi Törvénykönyv idevonatkozó előírásai:  

„Minden egyházmegyét vagy más részegyházat különböző részekre, vagyis 

plébániákra kell osztani.”(ET 374.k. 1.§). „Az általános szabály az, hogy a 

plébánia területi jellegű legyen, vagyis foglalja magába egy bizonyos terület 

összes krisztushívőit; ahol azonban indokolt, létesítsenek személyi jellegű 

plébániákat, melyek valamely terület krisztushívőinek ritusa, nyelve, nemzetisége 

szerint vagy más szempont alapján nyernek meghatározást.”(ET 518.k.). „A 

plébánia a krisztushívőknek a részegyházon belül állandó jelleggel megalapított 

közössége, melynek lelkipásztori gondozását, a megyéspüspök felügyelete alatt, 

plébánosra bízzák, aki annak saját pásztora.”(ET 515.k.1§). 

 

- A plébániahatárok biztosítják a szoros értelemben vett lelkipásztori 

tevékenységekhez, a közigazgatási munkához, annak megszervezéséhez és 

irányításához szükséges keretet, beleértve a hívek nyilvántartását is, olyan 

formában, hogy a hívek lelki ellátása ne szenvedjen hiányt.  

 

- Külön kihangsúlyozandó az ET 530. kánonja, amely a plébános sajátos 

megbizatásairól szól:   

„Sajátosan a plébánosnak van megbizatása a következő tevékenységekre: 

1. A keresztség kiszolgáltatása; 2. A bérmálás szentségének kiszolgáltatása 

halálveszélyben lévőknek, a 883. k. 3. sz.-a szerint; 3. A szent útravalónak és a 
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betegek kenetének kiszolgáltatása az 1003.k. 2. és 3. §-ának tiszteletben 

tartásával, valamint az apostoli áldás megadása; 4. A házasságkötésnél való 

közreműködés és a házasság megáldása; 5. A temetés; 6. A keresztkút 

megáldása húsvéti időben, a körmenetek vezetése templomon kívül, valamint 

ünepélyes áldás adása a templomon kívül. 7. Az ünnepélyes eucharisztia végzése 

vasárnap és parancsolt ünnepen.” 

 

A plébánia határokhoz fűződő fontos gyakorlati tudnivalók: 

- A területi jellegű plébániákhoz tartoznak azok a hívek, akik a 

megállapított és kihirdetett határok által megjelölt területen laknak. Őket saját 

plébániájukon kell nyilvántartani. 

- A személyi jellegű plébániához a nem magyar anyanyelvű hívek 

tartoznak, a megfelelő nyelvnek felállított plébánia szerint. Őket ezeken a 

plébániákon tartjuk nyilván.   

- A hívek szabadon látogathatják a város templomait, de ajánlatos, hogy 

mindenkinek legyen kapcsolata saját plébániájával, ill. plébánosával is. 

- A plébánosok gondoskodjanak arról, hogy az említett ET 530. kánonjában 

foglaltak szerint, híveiknek a teljes lelkipásztori ellátást biztosítsák. 

- A  szentségek kiszolgáltatásáért, a hívek saját plébánosukhoz forduljanak, 

aki első illetékes hívei szükségleteinek ellátásában. Vonatkozik ez nem csak a 

keresztelésre vagy az esküvőre, hanem a betegek látogatására, a temetésre és 

egyéb szentelmények igénylésére ill. vallásos gyakorlatok elvégzésére is. 

  

- Nem saját híveinek keresztelését és esketését csak akkor vállaljon a 

plébános, ha a kérelmezők saját plébánosuktól elbocsátó levelet hoznak. Tartsuk 

szem előtt az ET 857. és 1115. kánonjaiban előírtakat. 

- Azokat a személyeket, akik szentségek kiszolgáltatását kérik – 

keresztelést vagy esketést –, de nem tartoznak a plébániához, a helyi plébános 

irányítsa saját plébániájukra, ahol az illetékes plébános végezze el a  szükséges 

és előírt kánoni, illetve adminisztrációs kötelezettségeket, amelyeknek alapján 

kiállíthatja az elbocsátó papírt. Az ide vonatkozó kánoni előírások az eddigieken 

kívül a következők: 857.k. (keresztelés helye), 1066. és 1070. kánonok 

(jegyesvizsgálat), 1115. k. (házasságkötés helye), 535.k. (anyakönyvek), 877. és 

1121. kánonok (anyakönyvezés).  

- Más plébániához tartozó hívek esketésénél az eskető papnak a szükséges 

megbízással kell rendelkeznie, amelyet az illetékes plébánostól kell kérnie. 

- Elsőáldozásra és bérmálkozásra való felkészítést is csak akkor vállaljon a 

plébános más plébániához tartozó jelentkezők számára, ha erről az illetékes 

plébánossal idejében egyeztetett.  

 

- Az egyházi törvénykönyv előírja, hogy „a hívek kötelesek hozzájárulni az 

egyház szükségleteinek kielégítéséhez, hogy annak rendelkezésére álljon, ami az 

istentisztelethez, az apostoli és jótékonysági munkához, valamint a 

szolgálattevők tisztes ellátásához szükséges” (ET 222.k.). Ezen kötelezettségnek 

a hívek saját plébániájukon tegyenek eleget (v.ö. Ord. Circ VI./2011, Nr. 2366). 
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A most kihirdetett és elrendelt plébániai határok szerint, a nagyváradi 

plébánosoknak feladata, hogy a hívek nyilvántartását aktualizálják a 

klasszikusnak, de még manapság is hasznosnak mondható kartoték rendszer 

alkalmazásával.  

 

Kérem a Főtisztelendő Plébánosokat, a fentiek értelmében tájékoztassák híveiket 

a plébániai határokról, azoknak fontosságáról és a gyakorlatban igazodjonak az 

itt felsorolt előírások és rendelkezések betartásához. A plébánia határokat 

megjelölő térképeket a Püspöki Hivatalnál vehetik át a plébánosok, akik egy 

példányt a plébániai irodába helyezzenek el jól látható helyen, a másodikat pedig 

a templom bejáratánál állítsanak ki híveink tájékoztatása végett. 

  

 

* * * 

 

 

Nr. 320/2012. 

VISITATIO  CANONICA 

 

Az egyházi törvénykönyv előirja: „A püspök köteles az egyházmegyét évente 

részben vagy egészében meglátogatni úgy, hogy legalább ötévenként az egész 

egyházmegyét személyesen, vagy ha törvényesen akadályozva van, a koadjutor, 

a segédpüspök, az általános vagy püspöki helynök vagy más pap útján 

végiglátogassa.”(ET 396.k. 1.§.). Ezen kötelezettségnek kívánok eleget tenni, 

amiért a részletes visitatio canonica-t terveztem megkezdeni ebben az évben.  A 

visitátio-t a tavaszi és az őszi hónapokban szeretném megejteni, hogy a nyári 

időszakban az esedékes bérmálásokat is el tudjam végezni. A bérmálás 

szentségének kiszolgáltatását nem kötöm a visitatio-hoz.  

 

A 2012. év első félévében a Váradi Esperesi Kerület plébániáit szeretném 

meglátogatni. A visitatio-t megelőzően az erre az alkalomra készített visitatio-s 

űrlapokat kell kitölteni, a gazdasági ügyek átvizsgálására pedig a Püspöki 

Hivatal munkatársai látogatják meg a plébániát. A visitatio canonica alkalmával, 

az ilyenkor szokásos ellenőrzés mellett találkozni szeretnék az egyházközségi 

tagokkal, egyházi társulások képviselőivel, egyháztanáccsal, hitoktatókkal, 

alkalmazotakkal, egyéb intézményeink képviselőivel. A látogatásra általában két 

munkanapot és egy vasárnapot szánok, hogy lehetőség legyen betegek 

meglátogatására, valamint a liturgia közös ünneplésére is.  

 

A visitatio canonica pontos idejéről minden plébánossal külön egyeztetek. 

Kérem, hogy a visitatio-ra megfelelően készítsük fel egyházközségünket, 

ugyanakkor mindenféle fölösleges kiadást kerüljünk.  
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Nr. 321/2012. 

ÜNNEPÉLYES   VESPERÁS  BOLDOG  SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK 

TISZTELETÉRE 

 

Február 21-én Boldog Szilárd vértanú-püspökre emlékezve, 

székesegyházunkban a Székeskáptalan közreműködésével egy ünnepélyes 

vesperásra kerül sor 17.30 órakor. Erre az imádságra meghívjuk kedves 

paptestvéreinket is, akiket továbbra is arra buzdítunk, hogy plébániáikon ápolják 

és szorgalmazzák vértanú püspökünk tiszteletét. Közbenjárását kérve 

fohászkodjunk sokszor híveinkkel a már ismert imával:  

 

Urunk, Istenünk, Boldog Szilárd püspök életével és vértanúhalálával 

megdicsőített Téged. Add, hogy közbenjárására mindig hűek maradjunk hozzád 

és Egyházadhoz, és földi életünk után eljuthassunk hozzád az örök élet 

boldogságában. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

* * * 

 

Nr. 322/2012. 

OLAJSZENTELÉSI  MISE 

 

Ebben az évben is Nagycsütörtökön, 2012. április 5-én, d.e. 10.00 órakor 

tartjuk a székesegyházban az olajszentelési misét, amikor papi ígéreteink 

megújítására is sor kerül. Igyekezzünk hiánytalanul részt venni ezen a 

szentmisén, amikor megköszönjük hivatásunk nagy kegyelmét és papi 

közösségünk megerősítéséért imádkozhatunk.  A szentmise után egyszerű 

agapéra hívom Paptestvéreimet és a szerzeteseket a Püspöki Palota dísztermébe.   

 

* * * 

 

Nr. 323/2012. 

SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE –  

EGYHÁZMEGYEI  ZARÁNDOKLATI  NAP 

 

Az elmúlt évben Szent László királyunk ünnepét, a helyi hagyomány szerint 

Húsvét V. vasárnapján egyházmegyei zarándoklati napként élhettük át 

egyházmegyénk főtemplomában. Felemelő érzés volt a plébániákról érkező 

zarándokcsoportokat fogadni és a hívekkel együtt ünnepelni a szentmisét, 

amelyben szent királyunk közbenjárását kértük egyházmegyénkért és népünkért. 

Biztos vagyok benne, hogy sok zarándok számára lelki megerősítést jelentett a 

közös ünneplés.  

 

Éppen ezért, már most kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat, szíveskedjenek 

híveinknek továbbítani meghívásomat és bátorítani őket, hogy ebben az évben is 

vegyenek részt az egyházmegyei zarándoklaton. Ezzel nem csak őseink szép 
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hagyományait ápoljuk, hanem hitünk megerősítésén fáradozunk és másokat is a 

hit útjára vezethetünk. A zarándoklat alkalmával az ilyenkor felajánlott 

búcsúkban is részesülhetünk. 

 

Ezért nyomatékosan kérem, a plébániális miserendet ebben az évben is úgy 

rögzítsék a Főtisztelendő Plébános Urak, hogy az ünnepélyes szentmisén, melyet 

2012. május 6-án, d.e. 11.00 órakor tartunk, jelen lehessenek híveik 

csoportjával együtt.  

 

Arra is kérem Paptestvéreimet, legyenek segítségére híveiknek a zarándoklat 

megszervezésében és mindenben támogassák ezt a kezdeményezést, amely 

valamennyiünk lelki megújulását akarja szolgálni. Mindenkit, papokat, 

szerzeteseket és híveket nagy szeretettel várunk!  

 

 

* * * 

 

 

Nr. 324/2012. 

BÉRMÁLÁSOK JELENTÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Főtisztelendő Paptestvéreimet kérem, hogy ahol esedékes a bérmálás 

szentségének kiszolgáltatása, azt legkésőbb február végéig jelentsék a Püspöki 

Irodán. A bérmálást ne tervezzük a templom védőszentjének ünnepére, azaz a 

templombúcsú napjára. A délelőtti bérmálási szentmisét legkésőbb 11.00 órakor 

kezdjük, mert többször délutáni szentmisékre is sor kerülhet.   

 

A bérmálkozók életkorát illetően, amint ezt az elmúlt évben is közöltem, 

egyelőre kérem betartani a minimális 12 évet. Tegyük lehetővé azoknak a 

bérmálkozását is, akik idősebb korúak, de még nem részesültek a szentségben.   

 

A bérmálást előzze meg a komoly és megfelelő előkészület, amelynek irányítása 

elsődlegesen a plébános feladata. Vegyük igénybe a hitoktatók, a laikusok, sőt 

még a szülők és keresztszülők segítségét is. Utóbbiakkal ajánlatos egy pár 

alkalommal külön is foglalkozni és őket is felkészíteni a bérmálkozó életének 

ezen eseményére. Kérem a Főtisztelendő Plébános Urakat, az V./2011. 

Körlevélben, az 1755. szám alatt megfogalmazottak értelmében, február 

végéig a bérmálandók névsorát szíveskedjenek Hivatalomhoz beküldeni.   

 

Ahogyan eddig is gyakorlatban volt,  a bérmálkozókat és azoknak szüleit, 

bérmaszüleit, a bérmálási szentmisék előtt legalább fél órával rendeljék a 

plébániára, hogy a szertartás előtt közösen felkészülhessünk a szentség 

kiszolgáltatására.  
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Nr. 325/2012. 

VÁLTOZÁS A PAPI SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉBEN 

 

A IV./2009. Körlevelemben az 1207. szám alatt közöltem a Papi Szenátus 

tagjainak névsorát. Időközben a választott tagok sorában a következő 

változtatások történtek: a tenkei esperesi kerületet Ft. Gyenge Béla, 

nagyszalontai plébános, a székelyhídi esperesi kerületet Ft. Bodor Zoltán, 

székelyhídi plébános és a szilágysomlyói esperesi kerületet Ft. Petrişor 

Constantin, szilágysomlyói plébános képviseli. A Papi Szenátus tagja maradt 

kinevezés alapján Ft. Jitaru Szél Antal, egyházmegyei ökonómus is. 

 

* * * 

 

Nr. 326/2012. 

LOVAGRENDEKRŐL 

          

Miután több szomszédos egyházmegye is közölte a lovagrendekkel kapcsolatos 

tudnivalókat, tapasztalva azt, hogy egyházmegyénkben is több alkalommal 

jelentkeznek ilyen csoportosulások, amelyek a Katolikus Egyházhoz tartozónak 

vallják magukat, paptestvérek és hívek figyelmébe ajánlom, hogy a Vatikáni 

Államtitkárság egy korábbi levelében eligazítást ad ezen a területen.  

 

Az Apostoli Szentszék csak két lovagrendet ismer el hivatalosan: a Máltai 

Lovagrendet és a Szent Sír Lovagrendet. Ezzel a Szentszék nem tiltja meg más 

lovagrendek létezését, de azok nem mondhatják magukról, hogy lovagrendi 

minőségben a Katolikus Egyház hivatalos szervezetei lennének. 

 

Az említett szentszéki levél külön kiemeli, hogy a két elismert lovagrend 

invesztitúráin kívül más lovagrendek invesztitúráira ne kerüljön sor 

templomainkban. A hivatalosan nem elismert lovagrendek az Egyházi 

Törvénykönyv 215., 300. és 312. kánonja alapján szerveződhetnek és 

működésükhöz a helyi főpásztor jóváhagyása szükséges.  

 

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, szigorúan kövessük a szentszéki 

utasításokat és templomi rendezvényeinken – gondolok itt a szent liturgiára –

csak olyan jelenlétet fogadjunk el a fent említett rendektől és más ilyen jellegű 

csoportosulásoktól, amelyek semmiféleképpen nem zavarják a liturgia 

méltóságát és annak szentségi jellegét.   

 

 

Nagyvárad, 2012. február 7-én  

 

 

† László s.k. 

         megyéspüspök 


