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Alsólugas – Komádi

Turisztikai leirás

Alsólugas községe három településből áll, Alsólugas, Felsőlugas és Örvénd. 

Földrajzi elhelyezkedése szempontjából a Nyugati Kárpátok szomszédságában, a Rév 

- Bárodi medencében, a Sebes - Körös jobb partján található a 22º 17’ keleti hosszú-

ságon és a 47º 4’ északi szélességi körön. Örvénd Nagyváradtól 29 km-re, Élesdtől 8 

km-re, valamint Kolozsvártól 110 km távolságra fekszik. A telpüléstől 2,5 km-re, a 

Sebes Körös bal partján, vele párhuzamosan halad a Nagyvárad – Bukarest nemzetközi 

vasútvonal 

 Örvénd kedvező földrajzi elhelyezkedése, valamint a jó közlekedési viszonyok 

elősegítették a falu beépülését a megye gazdasági vérkeringésébe. Ez lehetővé tette a 

gazdálkodók termék feleslegének könnyű értékesítését, valamint a helység tanulóinak 

és munkavállalóinak az ingázását a közeli nagyobb településekre, mint: Nagyvárad, 
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Élesd, Mezőtelegd. 

 A Sebes - Körös völgye Bihar megye stratégiai szempontjából legfontosabb út-

vonala, mivel itt halad át a Nagyváradot Erdéllyel összekötő legrövidebb útvonal. Már 

az ókorban – a Római Birodalom idejében- is kihasználták a völgy kedvező adottságait 

és itt alakították ki azt az útvonalat, amely összekötötte Aquincumot Nappocával. Ezer 

ével később, a Magyar Királyság idején is a térség megőrizte stratégiailag fontos szere-

pét, hisz itt haladt át az Erdélyből érkező arany és só. Ma is a völgyön áthaladó E60 - as 

nemzetközi közút és vasútvonal köti össze Romániát Közép- és Nyugat- Európával.

 

Alsólugas (Lugaşu de Jos)

 A megye középső részén, a Sebes-Körös jobb partján helyezkedik el, Nagyvá-

radtól kb. 32 km-re keletre, Élesdtől 5 km-re nyugatra, az E60-as főút mentén talál-

Alsólugas madártávlatból
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ható. Alsólugos, Lugas Árpád-kori település. Nevét már 1291–1294 között v. Lugas 

néven említette oklevél, ekkor a falu másodszor 18 kepe tizedet adott a püspöknek (Gy 

1: 640). 1406-ban p. hungaricalis Lugasd néven, 1458-ban Magyarlugas, 1808-ban 

Lugos (Alsó-), 1851-ben Alsó-Lugos, 1913-ban Alsólugos néven írták. . A 19. század 

elején a gróf Batthyány család birtoka volt. 1840–1918 között a Zichy család lett a 

birtokosa, a községben levő csinos úrilakot is gróf Zichy Domokos építtette.  ”

 1873-ban a Huta-patak kiöntése következtében nagy árvíz pusztította a te-

lepülést, mely nemcsak házakat döntött romba, hanem emberáldozatot is követelt. A 

20. század elején gróf Zichy Jenő volt a település birtokosa. 1910-ben 1041 lakosából 

906 román, 76 magyar, 1 német, 45 cigány, 13 szlovák nemzetiségű volt.

A lakosság etnikai összetétele a 2002-es népszámlálási adatok alapján:

• Románok: 1.613 (48,67%)

Felsőlugas madártávlatból az ortodox fatemoplommal
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• Romák: 804 (24,26%)

• Magyarok: 640 (19,31%)

• Szlovákok: 251 (7,57%)

• Németek: 1 (0,03%)

• Lipová¬nok: 1 (0,03%)

• Olaszok: 1 (0,03%)

• Más etnikumúak: 1 (0,03%)

• Be nem vallott etnikum: 2 (0,06%)

A lakosság 53,83%-a ortodox (1784 lakos), 17,77%-a református (589 lakos), 

12,43%-a pünkösdista (412 lakos), 9,08%-a római katolikus (301 lakos), 6,06%-a 

pedig baptista (201 lakos) vallású.

A 2011-es népszámlálás alapján:

• Románok: 1.982 (55,4%)

Alsólugas madártávlatból, a tó
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• Romák: 354 (9,9%)

• Magyarok: 908 (25,4%)

• Szlovákok: 223 (6,2%)

• Egyéb: 2 (0,05%)

• Nem válaszolt, nincs jelen: 111 (3,1%)[

 Örvénd 

 Örvénd első írásos említése egy 1282-es oklevélből származik,  Uluend vagy 

Vluend néven a Csanád nemzetség birtokát képezte. A kora középkorban Vluend, a Bihari 

nagybirtokos családok csere tárgyát képezte 1336- ban, Urwenusligethe (Örvényesliget) 

néven a korabeli források megemlítik a Csanád és a Rátholt nemzetségek közötti csere 

során. A Rátolthiak már birtokolták (1282) Újlakot és az örvéndi  birtokkal tovább 

növelhették azt, sajnos több információ a település lakosságáról, pontos helyéről 

Örvénd madártávlatból
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még nem áll rendelkezésünkre. A Rátolthi nemzetség a középkori Magyar Királyság 

egyik legerősebb és legnagyobb nemzetsége volt, e nemzetségből származott a híres 

Putnoki család. Ezzel magyarázható, hogy 1388- ban Vluend birtokosaként a Putnoki 

családot említik. Birtokaik kiterjedtek  Abauj, Gömör, Borsod, Bihar, Zala és Borsod  

vármegyékben. A Putnoki családban, Putnoki Miklós halála után (XIII. sz. vége), hosszú 

évtizedekig tartó testvérháború kezdődött, amely 1475 – ben ért csak véget a család 

meggyengülésével. 

 Nem ismeretes, hogy Örvénd mint vásárhely említése 1475-ben kapcsolatban 

állt e azzal, hogy a  Putnoki családban véget ért a testvérháború, de ennek elérése 

tükrözi a helység gazdasági erejét. Örvénd gazdasági fejlődését elsősorban kedvező 

földrajzi adottságai és lakóinak szorgalma biztosította.

 A békés kereskedelem mellett a Sebes - Körös völgye sajnos gyakran volt kité-

ve az ellenséges hadak pusztításainak. A tatárjárás idejében (1241) ismeretes, hogy az 

egyik tatár csapat kifosztva Nagyváradot továbbment a Sebes - Körös völgyén Erdély 

Alsólugas madártávlatból, a tó
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irányába, végigpusztítva a falvakat, városokat, óriási károkat okozva Bihar vármegyé-

ben. Nem ismeretes, hogy Örvénd milyen mértékben szenvedett a tatár pusztítástól, 

de azt is figyelembe kell venni, hogy mivel eredeti fekvése valószínű a maitól eltérően 

mélyebben a hegyekbe volt ékelődve, lakosai könnyebben tudtak a hatalmas erdősé-

gekben meghúzódni a pusztítások alatt.. 

 A XVI. század közepén Örvénden ismét a Csanád nemzetségből származó hí-

res Telegdy családot találjuk birtokosnak. A Telegdy családhoz köthetjük a reformáció 

elterjedését is, amely évszázadokra meghatározza a falu jellegét és mentalitását. Ki-

használva a nemesség elégedetlenségét a katolikus egyházzal szemben, a reformáció 

könnyebben elterjedhetett Magyarországon a Mohácsi csata (1526) utáni zavaros 

helyzetben. Miután Telegdy Miklós földbirtokos áttért a reformációra, az új hit gyorsan 

elterjedt a telegdy birtokhoz tartozó falvakban, tehát Örvénden is,” a cuius regio, eius 

religio” elve alapján .Telegdy Miklós testvére Mihály megmaradt katolikusnak és ezért 

hosszú  pereskedés kezdődik a birtok miatt, végül 1561-ben kiegyeznek és megosz-

Alsólugas madártávlatból, a tó

9



toznak az egész birtokon. Az osztozkodás során említik meg az örvéndi templomot és 

iskolát is, de amelyekről csak 1590 – től tudjuk, hogy a református egyház tulajdonát 

képezték. 1598-ban az örvéndi egyházközség lelkipásztora, Laskai Sándor, aki az első 

név szerint ismert tiszteletes a faluban8. 

A XVIII. század kedvező gazdasági konjunktúrája viszont sokszor a jobbágyok és zsellérek 

rovására bontakozott ki. Észak – Nyugat Európa növekvő gabona szükségleteit.  Közép 

és Kelet Európából fedezték, ezért a fölbirtokosok a gabona termesztés növekedésében 

voltak érdekeltek. A feudális típusú mezőgazdaság keretei között a fölbirtokosok a 

gabona fölösleget csakis a jobbágyok terheinek növekedésével tudták elérni. A 

kihágások megfékezésére és a parasztság viszonyainak a rendezésére szervezték meg 

az 1770-es években az úrbéri összeírásokat. Az összeírások szabályozták a földesurak 

és jobbágyok viszonyát, valamint átláthatóbbá tették az adózás szempontjából fontos 

társadalmi réteg kötelezettségeit.

A XVIII – XIX. században két nagy földesúri család, a Beőthy és a Juricskay birtokolta 

Örvéndet. Mint jobbágy település Örvénd lakossága jobbágyokból és zsellérekből állt. 

A jobbágyfalu életét a feudális függősség határozta meg4. Mivel a földtulajdon a nagy-

birtokos család tulajdonát képezte, a jobbágycsalád a földhasználat fejében robottal, 

terményjáradékkal és pénzjáradékkal tartozott. A zsellérek külön társadalmi réteget 

alkottak, mivel helyzetük több szempontból különbözött a jobbágyétól. Általában a 

zsellér család fölhöz való viszonya lazább volt, sokszor időleges. Megkülönböztetünk 

házas és házatlan zsellért. A házas zsellérek rendelkeztek belső telekkel és saját vis-

kókkal, míg a házatlan zsellérek többsége más család telkén élt5. 

A Sebes Körös völgyének legnagyobb beruházása a 80’- as években valósult meg, ez 

az Élesd és Fugyivásárhely között elterülő hidroenergetikai rendszer. Ennek a beru-

házásának a negatív környezeti következményei mind a mai napig nem tisztázódtak 

teljesen. Megváltozott a Sebes Körös völgy hidrológiai rendszere, a legtermékenyebb 

földek a vízgyűjtő allá kerültek és a Sebes - Körös egykori gyönyörű partja teljesen 

eltűnt. Ma egy beton közé zárt hatalmas tó teljesen eltüntette a múlt bármilyen 
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nyomát. Természetesen a vízierőművek építésének volt pozitív oldala is, a térségnek 

biztosított plusz elektromos áramon kívül, védelmet biztosított Örvéndnek a Sebes 

- Körös árvizeivel szemben. A hatalmas beruházás célja a Sebes Körös folyásának sza-

bályozása, az árvizek elkerülése és természetes energia termelése. A rendszer két víz-

gyűjtő tóból, négy vízi erőműből és egy szabályozó vízgyűjtőből áll. Mindkét vízgyűjtőt 

1989-ben adták át, a lugasi vízgyűjtő gát 36,5 m magas és 63,5 millió köbméter vizet 

tud tárolni, erőműve 9 MW. A telegdi gyűjtőtó 52,9 millió köbmétert vizet tárol  és 

erőműve 18 MW .

A Sebes Kőrös-szoros, vegyes természeti rezervátum, (földtani, állatvilági és kövületi, válto-

zatos karsztikus felszíni formákkal), egymást követő szűkebb és tágasabb részekkel.

A meredek lejtők (Stanul Stupului egy 80 m magas meredek sziklafal, amely igen kedvező 

a hegymászás gyakorlasához), számos értékes barlang (Szelek Barlangja, 46 km hosszú – 

országunkban a leghosszabb, az 1903-ban felfedezett Zichy barlang, turisztikai szempontból 

jól berendezve, a Nagy Magyar barlang, látogatásra berendezve),  kisebb szudokok a Sebes 

Kőrös több mellékfolyóján (Misid szurdok) vannak. Barátka festői völgye, nagyon kedvező 

gyalogturákra, ezek mind a szóban forgó zóna  fontos látványosságai. A szabadidő turizmus, 

különösen a barlangi, a tutajozás, a hegymászás gyakorlása (a Sonkolyos Rév közelében 

több mint 100 megjelölt útvonal van), mind jobban teret hódítanak a turisták körében. A 

tutajozást és a kajakozást gyakorolni lehet a Sebes Kőrös több részén, különösen a közepes 

Barátka – Rév szakaszon.

A Királyerdő hegység dél-nyugati nyúlványain, az azonos nevű helység közelében található 

a Meziád  barlang, amely természeti rezervátummá van nyilvánítva. Ez az országban az 

egyik legnagyobb barlang, több ezer méter összhosszúságú alagúttal, amelyek több szinten 

vannak elhelyezkedve.  
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Rév, Via Ferrata

Rév, Sóvám12



Révi fazekasság

Révi fazekasság 13



Rév, Zipline14



Körösrévi vízesés

Rév, Zichy barlang 15



Nagy Magyar-barlang (Vársonkolyos)

Nagy Magyar-barlang (Vársonkolyos)  - belső16



A Sebes Körös völgye (Rév)

A Sebes Körös völgye  (Vársonkolyos) 17



A Szelek barlangjja (Vársonkolyos)18



Körösgégény 18. századi fatemploma

1860-ban épített kúriája, amelyet 1904-ben gróf Zichy Ödön vadászkastéllyá - 
Körösgégény
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Rév - hegymászás

Rév - Rafting
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A telegdi tó

A telegdi református templom (1507)
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Élesd

Magaslaka, Zychy kastély
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Magyarkakucs ősi kis temploma románkori, melyet 1893-ban alakítottak át.

Szent György-fatemplom (Élesdlok) -  18. század
23



Püspökfürdő

A fürdő érdekessége a tündérrózsa (Nymphea thermalis)
24



 Félix-fürdő 

 Félix-fürdő 
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- NADÁNYI – MISKOLCZY KÚRIA26
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A nagyváradi vár

A nagyváradi Fekete Sas Palota
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A nagyváradi szinház

A nagyváradi római katolikus püspöki palota (1762-1777)

Az Állami Színházat csupán 15 hó-
nap (1899-1900) alatt építettek fel a 
bécsi Fellner és Helmer építészek ter-
vei alapján, és az akkori legkorszerűbb 
színpadi technikával szerelték fel. A 
két osztrák építész közel száz másik 
európai színház- és operaépületet is 
tervezett.
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A nagyváradi holdas templom

Bihar megye központja, a több mint 180 ezer lakosú Nagyvárad, egyike Románia ti-

zenegy legnagyobb városának. A századfordulón Pece-parti Párizsnak nevezett város 

építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak keverékéből áradó varázsát. Nagy-

váradon békés szomszédságban él együtt az eklektika és a szecesszió, a barokk és a 

román vagy éppen a neoklasszikus és a neoromán stílus. 

Az épületek nem méretükkel imponálnak, hanem ápoltságot, ízlést és tartósságot idéző 

arculatukkal, ami a hagyományos kávézókban és éttermekben is tetten érhető. 
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A nagyváradi zsidó múzeum

A nagyváradi Újvárosi református templom
33
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A korzóként vagy Fő utcaként ismert Republicii sétálóut-
cán több impozáns szecessziós épület található, így azt 
Erdély egyik legszebb főutcájának tekintik (a szecessziós 
stílus egyik legismertebb mozgalma a 1897-ben indult bé-
csi ág, amelynek egyik legfőbb képviselője az Art nouveau 
stílusban alkotó Gustav Klimt).
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 1464 és 1467 között a Nagyváradi várban működött Európa első csillagásza-
ti megfigyelője, és itt volt a nulla hosszúsági kör! 1667-ben ezt a németorszá-
gi Nürnbergbe, majd később, 1882- ben az angliai Greenwich-be helyezték át, 
ahol mai napig is található.

Nagyváradon négy  magyar királyt és három
királynét temettek el.
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A nagyváradi várat olasz hadászati építészek emelték, akik késő rene-
szánsz stílusban építették meg az ötbástyás erődítményt (1569-1598 és 
1618-1648 kö- zött), amely az egyetlen eredeti formájában fennmaradt 
ilyen jellegű építmény, sarokbástyákkal és vizesárokkal –ezt akkoriban a 
Pece-patak termálvizével árasztották el.  
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A nagyváradi  Unirii (Szent László) tér
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Nagyváradi római katolikus székesegyház 

A nagyváradi Astoria Szálló
39



KOMADI

A település 1291-94-ben Kumad néven szerepel az írásos emlékekben, majd 1333-tól 

Komad néven említik. 1351-től Kumady, a Csáki család okmánylevelében. 1421- től 

Komadi, Komady, majd 1516- ban Kiskomady, Nagykomady. Első ismert birtokosai a 

Komadyak voltak. Kálmán Béla a XIII. századi Kumad adatot személynév + d képző 

kapcsolatának véli. A d kicsinyítő képző az Árpád korban igen gyakori volt, ma már 

nem használatos, sőt egészen elhomályosult. A Kuma tőről elképzelhető, hogy köze 

van a szláv eredetű koma szavunkhoz. 1241-ben a Tatárjárás idején a község szinte 

teljesen elpusztult, a lakosság csak 2 év múlva építi újra a települést. Bocskai István 

1605-ben szabad községgé tette, ám a török világ dúlásai következtében 1659-ben el-

pusztult. Visszatérő lakói 1680 körül építették újjá a települést és építették fel nádból 

és sárból az első templomukat. 1700-ban I. Lipót megszüntette a városi rangot. 

A lakosság előbb a tatárok, majd a rácok, s a labancok elől menekült a mocsárvilág-

ba. A faluból csak két száraz út vezetett ki. A szeszélyes, gyors folyású Sebes-körös 

árhullámai gyakran pusztítottak. A mocsárvilág természeti adottsága meghatározta a 

lakosság foglalkozását. Az 1839. április 28-án támadt hatalmas tűzvészben

A XVI. század második felétől a XVIII. század második feléig alakult ki a település 

egységes képe. A XVI. században halványul el a Kiskomádi és Nagykomádi elnevezés 

és az azt fedő településrész. Nagykomádi a nemesek „fészke” volt. A falu három részre 

osztódott: 1. Pernyésvég (a falu nyugati fele) 2. Faluvég (a falu keleti fele) 3. Derék 

(a falu középső része) A települést a történeti források a vidék víz menti, egyutcás 

településének tipikus példájaként említik. A környező települések közül a legnagyobb 

határú, mely a lecsapolások után jelentősen megnőtt. A természeti adottságok az épít-

kezési szokásokra is hatottak. A házakat magas cölöpökre, fűzfavesszőből fonták, 

sárral betapasztott, nádfedéllel fedték. Később vályogtéglából építkeztek, mely még 

ma is ismert és használt építőanyag a településen. Jogilag élt, mint mezőváros, község, 

nagyközség, közös tanácsú nagyközség, jelenleg város formájában. Mai képe 1945. 
40



után alakult ki, a települést félkörívben övező legelők rovására. Komádihoz nagy kiter-

jedésű tanyavilág tartozott. Városi rangját 2001. július 1-én kapta vissza telep.

Komádi környékének látnivalói

Ártánd 
- Hodossy-kastély

A klasszicista stílusú kastélyt a 19. század elején építtette Hodossy Sámuel. A je-

lenlegi épület az egykori kúriának a bal szárnya, többi részét lebontották. . A kastély 

építtetőjének fiát Hodossy Miklóst Kossuth Lajos 1848. november 20-án az erdélyi 

hadsereg kormánybiztosának nevezte ki. Az épület 1849. augusztusában, a debreceni 

csata után főhadiszállás volt, ahol Rüdliger orosz tábornok tárgyalt a magyar hadse- 41
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reg fegyverletételéről Pöltenberg Ernő magyar tábornokkal. Négy nappal később Gör-

gey Artúr Világosnál feltétel nélkül tette le a fegyvert. A fegyverletétel után Hodossy 

egy ideig bujdosott, majd jelentkezett az osztrákoknál, és letöltötte börtönbüntetését. 

Szabadulása után visszatért a birtokra, ahol a kúria egyúttal gazdaságának központjává 

is vált. A kastélyt lánya, Klára örökölte, aki Platthy József felesége volt, így az ő 

kezükbe került az épület. Hodossy Klára 1899-es halála után fia, Platthy Miklós lett a 

kastély tulajdonosa, aki historizáló stílusban átépítette azt.

Később helyőrségi laktanyaként használták, így a háború során jelentős károkat szen-

vedett. Lakhatatlanná vált a középső és jobb oldali szárnya, ezért ezeket elbontották. 

Így nyerte el mai, végleges formáját. A ma látható épület már csak az egykori épület 

bal szárnya, melyben a második világháború vége óta óvoda működik.

A kastély oldalhomlokzatán a Bihar Vármegyei Múzeumi Emlékbizottság 1929-ben a 

80. évforduló alkalmával emléktáblát helyezett el, melyen feltüntették annak a nyolc 

ártándi katonának nevét, akik életüket áldozták a szabadságért vívott küzdelemben. 

Bakonszeg
- BESSENYEI GYÖRGY EMLÉKHÁZ

Berettyóújfalu felől érkezve a Hunyadi utca 103. szám alatt a buszmegálló mellett 

találjuk a Bessenyei-emlék házat, melyet 1965-ben alakítottak emlékházzá. A vályog-

falú, fafaragásos tornácú, nádfedeles parasztházban berendezett kiállítás tablókon és 

használati tárgyakon keresztül mutatja be a híres író-filozófus életét, munkásságát.

A XVIII. századi emlékház kiválóan szemlélteti, hogy nemesi házakon is használtak 

egyszerűbb, szegényesebb díszítésmódot. A hosszú ideig életveszélyes állapotban álló 

parasztházat a közelmúltban újjáépítették a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal 5 

millió forintos támogatásából. A felújítás befejezéseként az emlékház vesszőkerítését 

is újra fonták.
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A kertet Kurucz Imre Bessenyeit ábrázoló mellszobra díszíti. A házat eredetileg körbe-

vették az akácfák, melyek lombhullása azonban nagyban rongálta a nádtetőt. A tornác 

előtt sorakoztak a szilva és meggyfák. Azt sajnos máig nem sikerült kideríteni, hogy 

ezek gyümölcsét kedvelte-e a bihari remete. A nádtetőt később többször is felújították, 

az akácfákat pedig ritkították. Később eltűntek a gyümölcsfák, a kert védett, a porta 

pedig természetvédelmi terület lett.

A hallhatatlan emlékű író Bécsben, Mária Terézia testőrségében töltött éveit követően 

1782-ben Tiszabercelre költözött. Majd életének utolsó 24 évét Bakonszegben töltöt-

te, magányban, csendben. Itt írta akkor már súlyos betegen a Tariménes utazása című 

útiregényét, mely csak jóval később, 1930-ban jelent meg nyomtatásban. Itt látott 

napvilágot az „A bihari remete, avagy A világ így megyen” című filozófiai munkája is.

- NADÁNYI – MISKOLCZY KÚRIA

A falu közepén található, Hunyadi utca 83. szám alatt a korábbi Awassi Zrt., jelenleg a 
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bakonszegi önkormányzat kezelésében álló műemlékké nyilvánított Nadányi-Miskolczy 

Kúria ami 1800 körül épült késő barokk stílusban. Később több eklektikus átalakításon 

esett át. A szegényes, kisnemesi lakóház nagyvonalú, kosáríves tornáca mögött egy-

menetes elrendezésű szobák húzódnak. Fűrészelt fadíszítésű, klasszicizáló portikusza 

egyszerre idézi a kastélyok és a parasztgazdák építészeti ízlését, így különleges módon 

érzékelteti a falusi kis nemesek sajátos társadalmi helyzetét.

- KOSTEMETŐ

Az alföldön élő ember mindennapjai összefonódnak az állattartással. A mi szegény bi-

hari szikünkön a legtakarékosabb a juhokkal való foglalkozás. Bármennyire is igényte-

len jószágoknak tartják ezeket az állatokat, mégis szeretetet törődési igényelnek. Ha 

ezt nem kapják meg akkor nem lesz megfelelő mennyiségű a húsuk, tejük, gyapjújuk. 

A hagyományos fajták mellett az Awassi juhtelepen a az Izraelből származó Awassi 

fajtával és az Erdélyből hozott rackával is mernek foglalkozni. 1999 novemberében az 

Awassi Rt. megrendelésére Lakatos József, sárvári művész alkotta meg a kos temető 46



figuráit. Alkotásaiban megelevenedik a régmúlt történelme és a Biblia világa. A kos 

temetőt Bölcskei Gusztáv református püspök avatta fel. A faragványokon megjelenik 

az Isten báránya, a juhászbot, Anum – másképpen Ré Ozirisz, a csigavonal és az életfa, 

az Izsákot kiváltó kos képe, a faltörő kos és az aranygyapjas rend jelvénye. Az apaállat 

képe szerepel a kétfejű változatban, fényhozóként a perzsa udvarban, a csillagkép-

ben. A könnyebb érthetőség kedvéért a felírás mellett rovásírás is szerepel, aminek az 

íráskutatók örülhetnek. Ezek az ábrázolatok körbefogják a fő-kopjafát, ahol azoknak a 

kosoknak a neve és szarva látható, amelyek a részvénytársaság tenyészetében tették 

a dolgukat elpusztulásukig: Peti, Gáspár, Easy, Öreg, Hetvenkedő, Georges, Hatos, 

Bandi. 

A kultúrtörténeti különlegesség mellett avatták az újjáalakított telepet, ahol intenzív 
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állattartás működött. Ezen a napon Szegvári Péter helyettes államtitkár színvonalas 

juhászat- történeti kiállítást és tárgyalótermet avatott fel. A szakmai rész összeállí-

tásában a Debreceni Déri Múzeum volt segítségül, a csodálatos faragott bútorokat 

Balázs József helyi faragóművész készítette.

Sajnos mindez 2015-ben felszámolás alá került, de mint kiállító múzeum azóta is láto-

gatható az érdeklődők számára.
- TÁJHÁZ

A Bessenyei házzal átellenben a Hunyadi utca 138. szám alatt található az 1880-ban 

épült lakóház, amit később tájházzá nyilvánítottak.

Az eredetileg kétosztatú épület középső részén utólagosan alakították ki a kamrát, 

igazodva az akkori, háromosztatú építési, épület átalakítási szokásokhoz. A földpadlós, 

nádtetős, faoromzatú, tipikusan Sárréti jeleket viselő épület szabad kéményét az ötve-

nes években elpadlásolták. A tisztaszobában kilenckenyeres búbos kemence volt, me-

lyet később elbontottak, a műemléki felújítás során viszont újra építettek. Vályogfalú, 

gerendás, husángos mennyezete alulról tapasztott, meszelt. Szarkalábas sártornácába 
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kiskamrát építettek. Utcai homlokzatán egyszerű deszkaoromzat látható, a pitvarajtó 

verőcéje azonban szépen faragott.

A ház folytatásában két ólat találunk. Az épületet 2006-ban, a helyben gyűjtött egyko-

ri berendezési és használati tárgyakból rendezték be, mint a falu tájházát.

Az épület magán viseli a jellegzetes Sárréti építési jeleket, építési szokásokat. A maga 

nemében egyedülálló a környéken. A berendezési tárgyakkal együtt alkalmas arra hogy 

megőrizzük az utókornak a régmúlt egy szeletét.

- KÁDÁR VITÉZ SÍREMLÉKHELY

Kádár István, vagy Kádár vitéz (? - Berettyóújfalu, 1658. szeptember 23.), magyar 

katonatiszt, akit, az Erdélyt és Kelet-Magyarországot dúló tatár seregekkel szembeni 

önfeláldozása, a nép hősévé tette.

Kádár István II. Rákóczi György szolgálatában állott. Berettyóújfalu határában, csapa-
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tának élén 1658-ban elesett. A néphagyomány és egyéb emlékek szerint Kádár vitéz 

magyar földön, Bakonszeg és Berettyóújfalu határában nyugszik. Alakját a korábbi 

századokban mítoszok és balladák övezték. A Berettyóújfaluhoz tartozó egykori Kó-

rógy-pusztán ,,egy szinte emberi kéz által készített halom” neve Kádár halma, amellyel 

kapcsolatban Osváth Pál írja 1875-ben megjelent könyvében, hogy a halom alatt fel-

tehetően egy ottani földvár várőrségének a hadnagya nyugszik. De lehetséges az is, 

hogy Rákóczi György vitéze, aki Berettyóújfalutól Debrecen felé való húzódása közben 
esett el.

Idős emberek emlékezetében még az 1920-as években is élt az a hagyomány, hogy 
Bakonszeg és Berettyószentmárton közötti határrészen egy kiemelkedő domb alatt, 
amelynek a neve Kádár-domb vagy Kádár temetője, a tatároktól agyonnyilazott Kádár 
vitéz nyugszik. 

Helyileg megtalálható:
Szélesség N 47° 10,709’
Hosszúság E 21° 28,109’
Kádár vitéz emlékét helynevek, kisebb mondák, történetek, szólások őrzik a bihari, 
sárréti hagyományban.

Berettyóújfalu központjában áll lovas szobra, Győrfi Lajos szobrászművész alkotása.

Bedő
- GÖRÖGKATÓLIKUS TEMPLOM

1779-tõl a településen már működött görögkatolikus egyházközösség, mely templomát 

1845-ben kezdte építeni. Az ‚52-ben elkészült templomot késõbb többször is felújí-

tották, tetõzetét palára cserélték. Mértékletes, festetlen belsõ terét a szentélyben 

négyszintes ikonosztáz zárja.

Berekböszörmény50



- CSÁKY-UDVARHÁZ

Berekböszörmény, Köztársaság u. 11.

A Csáky-család 1761-66 között épített udvarháza, amely az L-alakú hosszú épület 

boltíves tornácával és boltozatos pincéjével még kissé átalakítva is őrzi eredeti hangu-

latát, a nagygazda porta főépületének szerkezetét.  

- REFORMÁTUS TEMPLOM

A református gyülekezet a török uralom után, 1678-tól kezdett újra működni. Ezt a 

középkori templomot egészen 1784-ben felújították, és a régi fa harangláb helyére II. 

József engedélyével különálló kőtornyot emeltek. 1794-ben újabb felújítások követ-

keztek. 1824-ben a szűkössé vált épület apszisát elbontva kibővítették és két oldalsó 

térrel megtoldották a hajót, továbbá összekötötték az addig különálló toronnyal. Szű-

kös ablakai helyett tágasabb ablakokat építettek. A 1998-99-ben régészeti vizsgála-

tokat végeztek a templomban. Így sikerült feltérképezni a középkori hajó alapfalait, 

szentélyét, illetve a déli fal magasan lévő, keskeny, osztósudár nélküli rézsűs román 51



stílusú ablakait, melyet helyre-

állítva ma is megtekinthetünk. 

A korai Árpád-kori körtemp-

lom maradványait, valamint 

a kőkeretezésű bejárati ajtót 

is ekkor tárták fel. A feltárá-

sok eredményeként így ma is 

látható az a XI. századi alap, 

melyre a XIII. század közepén 

gótikus templomot építettek. 

1958 óta védett.

Kertjében található Kusmiczki 

Sándor és Bak Géza fafaragók 

által készített kopjafa, mely az 

aradi vértanúknak állít emlé-

ket. A kopjafát 1999-ben állít-

tatta az egyházközség.

- KOSSUTH SZOBOR

A település központjában található Kossuth Lajos méltán nevezetes mellszobra. 
Az 1897. március 15-én emelt alkotás különlegessége, hogy a magyar történelem nagy 
alakjának ez az első a Tiszántúlon - a világon pedig a nyolcadikként - emelt szobra. 
A szobor talapzatának mellső és hátsó oldalán emléktáblát helyeztek el egy-egy fel-
irattal. 

Az alkotás felirata elől:  „Kossuth Lajosnak, a jobbágyság felszabadítójának emlékére 
emelte Berek Böszörmény közönsége 1897. évben”

Az alkotás felirata hátul: „Az igaznak emlékezete áldott”
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- MILLENIUMI EMLÉKMŰ

A millenium alkalmából elkészült 

egy új emlékmű, amely a község 

központjában, a Kossuth szobor 

közelében állíttatott fel az önkor-

mányzat.

Biharkeresztes
- REFORMÁTUS TEMP-

LOM

Biharkeresztes, Damjani-
ch u. 1. 
Bejelentkezés: Lelkészi 
hivatal, Damjanich u. 3. 53



A késő barokk stílusú református templomot a XVIII. század végén, a Türelmi Rendelet 

után jelentősen átépítették. Lebontották a szentélyt, így a szűkös hajót jelentősen 

megnövelhették. Az egy méterrel megemelt falakra három oldalról tágas ablakok kerül-

tek, míg a hajó végén tornyot építettek. 1867-68-ban felújították, és romantikus ele-

mekkel díszítették a késő barokk homlokzatot. A templomba késő-klasszicista karzatot 

és szószéket emeltek, így az ablakok is átépítésre kerültek. 

Orgonája 1856-ból 

való, melyet később, 

1938-ban felújítottak. 

A templom 1988-as fel-

újítási munkálatai során 

fedezték fel az egykori 

román stílusú ablakokat, 

melyeket a helyreállítás 

után ma is megfigyel-

hetünk. Ebben az évben 

kapta műemléki védett-

ségét is. 

- KATOLIKUS      
TEMPLOM

Biharkeresztes, 
Hősök tere 8.

Bejelentkezéssel láto-

gatható. A jelenleg is 

látható templom szá-

54



mos elemében hordozza a 

régi, középkori templom 

örökségét. Az egykori, Ár-

pád-korban épített temp-

lom eredet ablakai közül 

még ma is megfigyelhető 

három. Faragott szószéke 

az 1860-as évekből való. 

A templomot 1867-ben fel-

újították, ekkor nyerte el 

mai formáját.  

- HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY

Biharkeresztes, 
Ady Endre út 12.

Látogatás: Előzetes egyez-

tetéssel a könyvtárban. 

Belépődíj: Nincs 

Dr. Dankó Imre szakmai 

vezetősével először 1996-ban kezdtek Biharkeresztesen helytörténeti gyűjtemény 

létrehozásába. 1999-ben, sajnos rövid ideig az akkori Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat és Városüzemeltetési részleg épületében jött létre az első kiállítás. 2009 

áprilisától a kiállítás újra látogatható, ahol a három helyiségből egy időszaki kiállítások-

nak ad otthont. A helytörténeti kiállításon a régi paraszti kultúra eszközeit, bútorokat, 

háztartási eszközöket, valamint a település múltjának dokumentumait tekinthetik meg 

az érdeklődők.
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- SZABÓ KÁROLY MAGÁNGYŰJTEMÉNYE

Biharkeresztes, Sallai u. 27.

Látogatás: Előzetes bejelentkezéssel 

Belépődíj: Nincs

Szabó Károly már gyermekkora óta gyűjti a régiségeket. Saját házában 2007 október 

óta mutatja be gyűjteményét az érdeklődőknek. A lakóházban eltérő korokból ránk ma-

radt használati tárgyakat, dokumentumokat, berendezéseket, bútorokat, készülékeket 

láthatunk, míg melléképületében a fém használati tárgyak mellett a kovácsmesterség 

szerszámait és alkotásait találjuk.

A népi használati tárgyak elsősorban a környékről származnak, míg a gyűjtemény többi 

darabjának „lelőhelye” az egykori Bihar vármegye egykori teljes területét lefedi. Külön 

figyelmet érdemel Károly bácsi rádió és citeragyűjteménye.

- CSICSÓKA TÁJHÁZ

4110 Biharkeresztes, Arany J. u. 29. 

Tel.: 06-30/382-8793 

E-mail: marosan.gyorgy@gmail.com

- Kézműves foglalkozások

- Hagyományőrző rendezvények
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Bojt
- TÁJHÁZ

Valaha háromosztatú, alföldi típusú, oldaltornácos ház volt, két szobájában egy-egy 

kemencével, pitvarában szabadkéménnyel. Az átalakítások során fokozatosan elvesz-

tette jellegzetességeit, de karakterében megmaradt az eredeti alaprajz. Az udvari hom-

lokzaton végigfutó oldaltornác nem túl széles, de igen széppé teszi az öt vastag, kerek 

téglaoszlop és a falazott mellvéd. Bár a telek elég keskeny, a lakóházzal szemben egy 
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nyári konyhát helyeztek el, ennek utcai homlokzata illeszkedik a lakóházéhoz. A porta 

része volt még a kőlábas kukoricagóré, amely a lakóház mögött állt, alatta óllal a csir-

kéknek és kacsáknak. A góré mögött téglával bélelt kút és két istálló következik. Az 

utcai kerítésszakasz téglapilléres, vaslapos kis és nagykapuval. 2010-ben alakíttatta 

át a Bojtért Egyesület Tájházzá.

Csökmő
- TÁJHÁZ

4145 Csökmõ, Alkotmány utca 1. 

Tel.: 06-30/813-7855 

Email: tajhazcsokmo@citromail.hu 

Honlap: http://www.tajhazcsokmo.eoldal.hu/

A magánkézben lévő tájház tulajdonosa Nagy Tibor és Nagy Tiborné, 2005. augusztus 

19-én tartották a megnyitót. Azóta a folyamatosan, változatos programokkal várják 

az érdeklődőket. A ház módosabb gazda háza volt, mely 1870-körül épülhetett, alap-

rajza egy pitvarból és két szobából áll. Eredetileg nádtető fedte és mindkét szobában 

volt kemence (egy kerek és egy szögletes), melyekből mára csak a kemence szája, a 

beépített tűzhely és az egyik helyreállított kemence látható. A házhoz hatalmas udvar 

és melléképületek (ólak, istállók, góré, szín stb.) tartoztak. Az udvar közepén gémeskút 

is volt, melyet az 1970-es években temettek be.

Első ismert tulajdonosa Kádár István volt, aki a XIX. század végén vásárolta az épü-

letet. Jómódú gazda lévén, a XX. század elején már 20 holdas birtokon gazdálkodott, 

emellett állatokat is tartott. 1999-ben hagyaték útján került dédunokájuk, Nagy Tibor-

né Kádár Irén tulajdonába. 2004 őszén a családja elhatározta, hogy tájházat hoz létre 

az öreg házban. Az Önkormányzat jóvoltából az épület helyi védettség alá helyezték.
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Az épület berendezése a két világháború közötti időszakot jeleníti meg. Berendezési 

tárgyai nagyrészt Csökmőről kerültek elő. A felső szoba bútorai jórészt eredetiek, a 

szekrények ugyanazon a helyen állnak, ahol a legutolsó lakó életében. Látható itt ve-

tett ágy, több mint száz éves bölcső, valamint paraszti ruhadarabok. A padló földes, 

kézi szőttesek borítják. Ez volt a tisztaszoba, itt fogadták a vendégeket, ezt használták 

ünnepnapokkor. Itt kerültek elhelyezésre azok tárgyak is, melyek a család életében 

kiemelkedő jelentőségűek voltak, több nemzedéken át öröklődtek, például a gyékény-

fonatú ülőkéjű karosszék, a gondolkodószék.

- Emléktölgy és emlékpark 
 (Csökmő, Kossuth u. a Polgármesteri Hivatal mellett)

A tölgyfát az I. világháborúban elesettek emlékére ültették. Minden vármegye küldött 

hozzá egy marék földet. Köré épül egy kis emlékpark, ahol az első világháborús szobor, 

a második világháborús kopjafa és a trianoni emléktábla található. Községi megemlé-
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kezések helyszíne.

- Kossuth Lajos 
mellszobra (műkő)

Készítette: Mogyoróssy 

Sándor szobrász és fia Ist-

ván. Avatása 1948. március 

15-én volt a forradalom 100 

éves évfordulóján. Csökmő 

község lakossága közadako-

zásból emeltette.

- Zászlótartó

Felavatása 1994. augusztus 

13-án történt. Műkőből ké-

szült Schaffer Márton mező-

berényi kőfaragó készítette.

- Örökségünk háza 

(Csökmő, Kossuth u. 134.sz.) 

Csökmő egyik legrégebbi épülete. Korábban iskolaként (Kettős Iskolaként volt ismert), 

ma Örökségünk házaként működik. Állandó kiállítások várják az érdeklődőket, melyek 

Csökmő múltját, értékeit mutatják be. Az épület helyi érték.
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- Emlékkő 

1994-ben a település 775. évfordu-

lójára készült. Süttő kőbányájából 

való mészkő. Készítette: Pántya 

János újirázi kőfaragó. Avatása: 

1994. augusztus 13-án volt.

- Református             temp-
lom (Csökmő, Kossuth u.)

 A falu legrégebbi épülete ez az 

1756-ban épült barokk épület. A 

Csökmői Református Egyházközség 

2011-ben újította fel pályázati 

támogatásból, valamint lakossági 

adakozásból. A felújítás során 

a toronygömbben időkapszulát 

találtak, melyben értékes iratokat, 

leveleket, pénzérméket, újságokat 

helyeztek el elődeink. Az idő-

kapszulában talált dolgok régisé-

gek, és az utókornak írt üzenetek 

másolata, dokumentációja megte-

kinthetők a könyvtár helytörténeti 

anyagában. Az eredetieket, kiegé-

szítve a jelenkor utókornak szánt 

üzenetével, fotóival, pénzérméivel 
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visszahelyezték a toronygömbjébe. A templomban egy állandó kis kiállítás is látható 

sok-sok érdekességgel. A templom helyi értéknek lett nyilvánítva.

Esztár
- ERDŐDY-KÚRIA

Esztár, Árpád u 42. 
Tel.: 54/414-067

Írásos dokumentumokból kiderül, hogy Erdődy László birtokos tulajdonában volt az 

épület (1804). Később 1840 körül Szunyogh család tulajdonát képezi. Az 1940-es 

évek elejétől egészen 1990-ig a Nagyközségi Közös Tanács volt a kastély gazdája. 

Közben az épület állaga egyre rosszabb lett és teljes pusztulás veszélye fenyegette. A 

rendszerváltás után az Esztári Polgármesteri Hivatal 1992-ben saját erőből felújította. 

Ma iskola működik benne. 
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- REFORMÁTUS TEMPLOM

Esztár, Árpád u. 21. 
Tel.:54/414-062 

A hagyomány szerint 9 településről látszó 42 m magas hófehér tornyú temploma 1887-

88-ban épült Irinyi Sándor pécsi reáliskolai tanár tervei alapján eklektikus stílusban Ko-

vács Dániel lelkipásztor itt eltöltött szolgálatának 51. évében. A hűséges templomépítő 

prédikátor a helyi református temetőben nyugszik. A templom bejárata fölötti karzaton 

Friedl Lipót által épített orgona található, mely jelenleg felújítás alatt áll. A toronyban 

két harang szolgál. A kisebbet (250 kg-os) Thúry János öntötte 1888-ban Budapesten, 

a nagyobbat (509 kg-os) Szlezák László 1924-ben ugyanott. 

- TÁJHÁZ

Esztár, Széchenyi u. 47.

Látogatható: Előzetes bejelentkezés alapján 54/414-153 (Belépő díj: nincs) 

Esztár tájházát 2008 tavaszán nyitották meg. A háromosztatú, középparaszti lakó-

ház helyiségeit, csonkakontyos nádfedelét, faoszlopos tornácát és deszkakerítését ezt 

megelőzően állították helyre, és rövid idő alatt annyi berendezési és használati tárgy 

gyűlt össze a településről, hogy szinte hiánytalanul be is tudták rendezni a tájházat. 

A gyűjtés jelenleg is folyamatos, így egyre inkább gyarapodó enteriőrök alkotják az 

állandó kiállítást. 

Az egyetlen épület mellett a tájház tágas udvarán rendezvények lebonyolítására is al-

kalmas szabadtéri színpadot, valamint rendezvényteret alakítottak ki, amit a működő 

művészeti együttesek vehetnek birtokukba, illetve alkalmat ad a települési jelentőségű 

rendezvények lebonyolítására is.

A falu nyugati határában található a helyi természeti értékként nyilvántartott, értékes 

madárfaunával rendelkező Nagyszék- tó. A helyi jelentőségű védett terület megjelené- 63



sében, társulásaiban nagyon hasonlít a Hortobágy élővilágára. A sekély, tápanyagban 

gazdag vize kiváló táplálkozási és pihenőhelyet nyújt számos madárfajnak. Megfigyel-

hetőek itt a nyílfarkú, kanalas és kendermagos récék is, a nagykoda, gulipánt és még 

számos ritka faj. A természetjárók kedvelt helye ez. 

Furta

- FURTAI HÍMZÉS

Furtai hímzésminták tervezője Varga Dánielné Juhász Erzsébet „Erzsi néni” volt 1959-

től. Munkássága során országosan ismertté vált ez a hímzés. Ruhadarabokon, lakás-

díszeken és használati tárgyakon jelentek meg ezen motívumok. A furtai népművé-

szet ápolásáért és terjesztéséért végzett több évtizedes munkájának elismeréseként a 

Művelődési Ház felvette a nevét Furtán. Állandó kiállítása megtekinthető a település 

polgármesteri hivatalának nagytermében. 
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A furtai hímzés az 1800-as évekig vezethető vissza. Többnyire férfiingeken és köté-

nyeken alkalmazták, majd az 1920-as évek körül jelent meg a lakásokban használatos 

textíliákon. Leginkább sötétkék vászon és fehér alapanyagokat használtak, melyre fe-

hér, kék és piros fonallal hímeztek. Legfőbb motívuma a szegfű, de jellegzetes a rózsa, 

margaréta, harangvirág, nefelejcs, gyöngyvirág és búzavirág is. A motívumok változa-

tos fűzését a cakkozás teszi teljessé.  

A furtai hímzés legjellegzetesebb darabja a férfi kötény. Kék surcvászonból készült, 

mely fehérrel volt hímezve. Derékrészen rakott, szélén cakkozott. A virágminta mellett 

a tulajdonos nevét is feltüntették a kötényen. Gyakran készítették mennyasszonyok 

vőlegényüknek vagy szülők fiú gyermekiknek. A férfiak fehérrel vagy kékkel hímzett 

inget is viseltek, melyet a mennyasszony ajándékozott a vőlegénynek, ennek eleje le-

felé futó sormintával volt díszítve, a nyaka lekerekített cakkos szélű kézelője szintén 

hímzett. A jegykendő is jegyajándék volt, mely fehér anyagra fehér hímzéssel készült, 

kerek vagy négyszögletes formában. A vőlegény köteles volt a kötő korcában viselni az 

esküvőig, ezzel jelezve, hogy ő már foglalt. 

65



- RÓMAI KATO-
LIKUS TEMP-
LOM 

Furta, Táncsics u. 125. 

A barokk stílusú, pro-

vinciális templomot 

1782-ben Fáy Ferenc 

váradi kisprépost 

építtette, és 9 évvel 

később, 1791-ben 

felszentelték Szent 

László tiszteletére.  

Barokk főoltárát és 

szószékét egy olasz 

mester készítette, míg 

klasszicista mellékol-

tára a XIX. század ele-

jéről való. A gazdagon 

tagozott templom orgo-

náját Kiszel István deb-

receni mester építette. 

A templom, és a mellette található parókia műemléki védelem alatt áll. 

Kertjében a keresztre feszített Jézus áll.
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- REFORMÁTUS     
TEMPLOM

Furta, Templom u 6. 

A faluba látogatóknak feltét-

lenül érdemes megnézni a 37 

méter magas neoromán stílu-

sú tornyával tekintélyt keltő 

református templomot.  A régi 

templomok helyén és helyett 

1815 és 1827 között épült a 

mai templom, amelyhez 1872-

ben készült az impozáns torony.  

Az 1991-ben felújított temp-

lom nemes egyszerűségében 

is méltóságteljesen magaslik 

környezete fölé fehér falaival, 

csúcsos tornyával, a falu nyu-

gati részén a községháza és az 

iskolák szomszédságában. 
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Gáborján
- REFORMÁTUS TEMPLOM

Gáborján, Fő u 110.

A mai templom elődje a középkori Szent Szűz egyháza, melynek tornyát részben a ké-

sőbbi átalakítások is meghagyták. 1651-ben volt az első nagyobb építkezés, 1763-ban 

temploma és tornya állt a falunak. 

1860-ban átalakították, ekkor bontották le középkori apszisát, s egészítették ki a 

hajót a mai félköríves záródással, s ekkor kapta az oldalhajót a karzattal. Eklektikus 

homlokzatain középkori, klasszicista és romantikus elemek keverednek. 

- CSERE-ERDŐ

Az erdő a Körösvidék északi szélén, Hencida és Gáborján között, a Berettyó folyó két 

partján helyezkedik el. A Bihari-síknak ez az északkeleti sarka ma száraz, szikes vagy 

szikesedő terület. Az itt található különböző sziki társulások ma a természetvédelem 

legértékesebb kincsei közé tartoznak. 

Az erdőt 111 hektár kiterjedésben 1990-ben nyilvánították védetté.

Hencida
- PETŐFI SÁNDOR MELLSZOBRA

A falu központjában, a Polgármesteri Hivatallal szemben lévő park egyik dísze Petőfi 

Sándor mellszobra, melyet Koszta Vilmos és családja adományozott a községnek Er-

délyből.
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- REFORMÁTUS TEMPLOM

A templomot 1787-tõl 1789-ig építették, de végleges befejezéséig 1804-ig kellett vár-

ni. A templom tetejét egykoron zsindellyel fedték, mely 1799-ben leégett, így új tetőt 

kapott az épület. A templom szószéke és Mózes-széke Bokor Ferenc munkája. 1885-

ben jelentős felújításokat élt meg az elöregedő templom, északra néző félkereszthajó-

val és karzat építésével kibővítették belső terét, mennyezetét bevakolták, a tornyot 

pedig bádoggal fedték be.

Kismarja
- TÁJHÁZ

Cím: 4126, Kismarja Petőfi u. 60.

Telefonszám: (54) 419-081

E-mail: info@kismarja.hu
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- REFORMÁTUS TEMPLOM

A Kismarja főterén található, középkori alapokon barokk stílusban újjáépített, 1805-

ben felszentelt református templomban került feltárásra a Bocskai család kriptája és 

temetkezési helye is. A bástyaszerű toronyban ma is használatban áll a történelmi 

jelentőségű Bocskai-harang, melyet 1616-ban öntöttek és a Bocskai által adományo-

zott mezővárosi pecsét díszíti. A templomot védett hársfasor öleli körül. A templom 

bejelentkezéssel látogatható. 

- TEMPLOMKERT

A templomkert botanikai és történelmi szempontból is említésre méltó. A templom kö-

rül álló 16 ezüsthárs átlagos kerülete közel két méteres, magassága meghaladja a 20 

métert. A helyi védettséget élvező fák árnyékában találjuk Bocskai István mellszobrát, 

illetve az I. Világháborús emlékművet. A talapzatán elhelyezett márványtábla pedig a 

II. Világháborúban hősi halált halt kismarjaiaknak állít emléket. 

- BOCSKAI VÁRDOMB

A falu északkeleti részén emelkedik a várdomb. Egykoron ez volt a lakóhelye Kismarja 

földesurainak, többek között a Bocskai családnak. A Fejedelemnek a várdomb tetején 

lévő kopjafa és a hajdú vitézt ábrázoló szobor állít emléket.

Komádi
- REFORMÁTUS TEMPLOM

Az egyházközség két kultikus hellyel rendelkezik. Az 1843-ban épült Nagytemplom-

mal és az 1900-ban épült Iskola és lelkészlakással, mely Kistemplom néven ismeretes. 
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Magát a Komádi Református Egyházközséget 1605-től eredeztetik. A reformátusok 

régi templomának tor-

nyát 1784-ben, magát 

a templomot 1839-ben 

kezdték építeni, a ko-

rábbi leégett templom 

helyén és 1842-ben fe-

jezték be. A berendezés 

is a 19. századból való.

 

- ZON-
DA-HÁZ (Komá-
di, Hősök tere 
14.)

A főtéren találjuk Ko-

mádi egyik legelőkelőbb 

épületét, a Zonda-házat, 

melyben a település hely-

történeti gyűjteménye is 

helyet kapott. A tárlaton 

több egykori mesterség, 

így a kovács, suszter, 

kerékgyártó, asztalos, 

borbély szerszámait, műhely berendezéseit tekinthetjük meg. Ezt egészítik ki a paraszti 

lakóházak berendezési, használati tárgyai, viseletei, illetve a helyi gazdálkodás, kender-

feldolgozás és állattartás eszközei. 

71



- VÉCSEY-KASTÉLY (Komádi, Dobaipuszta, Kastély tér 1.)

A szecessziós stílusú kúriát, és a hozzá tartozó majorságot, cselédlakásokat és gazda-

sági épületeket 1905 és 1910 között építtette Vécsei Pál. 1921-ben már ártézi kúttal 

és áramfejlesztővel rendelkezett a háromszáz holdas birtok, így az egyre gyarapodó 

majorság 1930-ra kisebb településsé fejlődött. A majorságban volt iskola, magtár, 

istálló, sertéstelep, külön lakás a cselédeknek és intézőknek. A Kastélykerten kívül 

helyezkedtek el keleti és déli irányban a gazdasági épületek és a cselédlakások, hogy a 

“szagot” a Kastély felé ne fújja a szél. 

- POLGÁRHÁZ (Komádi, Fő utca 74.)

A század eleji magyaros szecesszió hangulatát idézi Szabó Gergely ács- és kőműves-

mester gazdagon díszített, módos lakóháza. 
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A húszas évek végén épült ház kis saroktornya, fűrészelt dí-

szes bejárati előtetője, a hátsó tornác faragott faoszlopai hullám-

zó vonalvezetésű oromzata a városi módosabbak villáira hasonlít. 

 

-  KOMÁDI HÍMZÉS

A hímzés, mint díszítő eljárás évszázadok óta jelen van falvainkban, de tárgyi emlékei 

ritkán őrződtek meg, ezért is számít különlegesnek a komádi hímzéshagyomány felfe-

dezése és feltámasztása. Fekete Erzsébet nevéhez köthető ez az esemény, aki anyai 

nagyanyja, Bujdosó Mártonné, született Seprényi Katalin vásznai között talált egy hím-

zett lepedőt, amely az 1870-es években készült. A három szél házi kendervászonból 

varrott és vékonyabb kenderfonállal hímzett régi darab adta számára az ötletet, hogy 

felkutassa a község hímzéshagyományait. Vizsgálódásainak eredményeként tudjuk, 
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hogy Komádiban két féle hímzést is készítettek, az egyik a rusztikus vászonhímzés, 

amely egykoron az ágyiruhák díszítménye volt és ma elsősorban lakástextileken, vise-

leteken látható. A másik típus a könnyed, nagyon aprólékos, finom elemekből építkező 

fehérhímzés, amely a XIX. század végén terjedt el. A fehérhímzéssel elsősorban férfi 

ingeket, női ingvállakat, fehér alsókat, kötényeket díszítettek.

Ma a vászonhímzést háziszőttesre, takácsvászonra varrják, a hímzőfonal színe vajszín, 

ekrü, drapp, esetleg fehér, mintaszerkezete egyszerű levelek szárak, kacsok. Öltéstés-

tipusai a láncöltés és a magas lapos öltés. Motívumai a kelyhes, tulipános, szíves, roz-

maringos, agancsos, babás, lóherés, bimbós. A vászonhímzéseket díszítik még azsúrral 

vagy subrikával, de ezek nem kötelező elemei a vászonhímzéseknek. 

A fehérhímzés alapanyaga a gyolcs és a puplin, hímzőfonala minden esetben fehér 

színű, öltéstechnikája laposöltés, száröltés, huroköltés, lyukhímzés. A hímzés motí-

vumai és a minták elnevezései a természetet idézik, margaréta, csillagvirág, vadró-

zsa, tulipán, szőlőlevél, gyöngyvirág, tubarózsa, lóhere, rák, levelek, kacsok. Ezeket 
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az elemeket rendezik mindig újabb és újabb kompozíciókba. Megállapítható, hogy a 

legjellegzetesebb motívuma a rák, amely már egy 1552-es nemesi tarsolyon is sze-

repelt, és utalt a régi foglalkozásra, a rákászatra, melynek nagy hagyományai voltak 

a településen. E díszítmény főleg egyházi textíliákon élt tovább és vált ismertté az 

egyszerűbb nép számára.

Napjainkban a komádi hímzés motívumrendszerében, mintaszerkezetében, varrástech-

nikájában, színezésében az egyszerűség, az áttekinthetőség, a visszafogottság jellem-

ző. A komádi hímzést ma már az országban, a határainkon túl is szívesen készítik.

75



Körösszegapáti

- REFORMÁTUS TEMPLOM

A barokk stílusú templomot 1791-ben építette Suszter János nagyváradi kőműves 

mester. Tornya 1822-re készült el. 1903-ban a templom új berendezési tárgyakat 

kapott, tornyát pedig megmagasították. Nagyváradról megvásárolt orgonáját Jónás 

István építette.

- ORTODOX TEMPLOM 
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Körösszakál
- GÖRÖGKELETI TEMPLOM

1788-ban épült késő barokk stílusú templom hajóját szegmensmíves dongaboltozat 

fedi. A kőfal ikonosztázait a XVIII. század végén készítették. A szépen formált ajtó fö-

lött a timpanonos kapumotívumban az Utolsó vacsora látható. A templomot 1928-ban 

újították fel a tetőszerkezettel együtt. A zsindelytetőt ekkor bádoglemezekre cserél-

ték. Igazi érdekesség a templomban a királyi ajtó melletti Szűz Mária festmény.

- REFORMÁTUS TEMPLOM 

A református gyülekezet igen nagy múltra tekinthet vissza. 1742-ben a hívők kö-

zös összefogással sárból, fából építették a templomot, és a tetejét náddal kö-

tötték. Mellé fából tornyot állítottak, mely 1819-ben leégett. Az új templom át-

adásának dátumát a gyülekezet feljegyzéseiből tudhatjuk meg pontosan: „A 

legelső istentiszteletre bé mentünk Octóber 24-dik napján, 1819-dik esztendőben.” 

Ez a templom 72 évig tette lehetővé az istentiszteletek megtartását. 1891-ben 

építették fel ugyanis a máig is álló első kőtemplomot. Először 1960-ban újítot-

ták fel külsőleg; a munkálatok az ekkor itt élő lelkipásztor, Pethő Gyula vezeté-

sével indultak meg. A kőből épült, bádoglemez tetejű templomhoz tartozik még 

egy vályogból épült házikó is, melynek egyik szobája nyújt a hideg időben me-

nedéket az ige hallgatására. A nagytemplom fűtésére ugyanis nincs lehetőség. 

A kis helység érdekessége az 1787-ből fennmaradt szószék, melyet ma is használnak 

a lelkészek. 1985-ben a presbitérium határozatot hozott a templom és tornyának teljes 

homlokzati felújításáról. A kéthónapos munka gyümölcse nem maradt el, június 21-én 

a gyülekezet hálát adott Istennek a sikeres munkáért.
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- GRÓF TISZA ISTVÁN HÍD

Körösszakáltól délre folyik a Sebes-Körös, mely Erdélyből ered. A rajta átívelő híd neve 

1945 előtt Tisza István híd volt, később Körös-hídként emlegették. Mára újra vissza-

kapta régi nevét. A hidat a II. világháború idején felrobbantották az orosz katonák. A 

falu lakói facölöpökből és deszkákból készítettek hidat, melyet azonban a tavaszi és 

az őszi áradások idején nem használhattak. Maradványa a mai napig látható az új híd 

mellett.

Magyarhomorog

BIHARI DÍSZFAISKOLA 
ÉS ARBORÉTUM 

A Tóth család birto-

kában álló faiskolát 

1991-ben alapították 

2500 m2-en. Ma már 

50.000 m2-en gazdál-

kodnak, ahol 1998-tól 

díszkert is helyet kap. 

Az eredetileg törzsültet-

vényként induló kertben 

2006-ban a hivatalosan 

regisztrált taxonok szá-

ma 490 volt, ami 5000 

db kiültetett növényben 

jelent meg. A kert ked-

vező életteret jelent az 
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állatvilágnak is. A 20-30 madárfaj között gyakori a fülemüle, a köztudottan félénk 

örvös galamb, gém, gólya, feketerigó, seregély, fenyőrigó, sármány. De láthatunk itt 

cinkeféléket, örvikéket, vízicsirkét is. A fenyők ágain gyakran bújik meg a fácán és a 

vadgalamb. 2005-ben már 2 fajta sün, és azok kölykei is lakóként voltak számon tartva 

a díszkertben. A 2006-ban a törzsültetvény arborétumi rangot kapott.

- REFORMÁTUS TEMPLOM
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Nagykereki

-	 BOCSKAI-VÁRKASTÉLY

A XV-XVI. századi várkastélyt 1751-1785-ben barokk stílusban átépítették. Az 1850-

es átalakítás során késő klasszicista, majd 1870-ben romantikus jegyekkel is gazda-

godott az épület. Joseph Kriczig császári főbiztos a XVIII. század első felében még az 

egykori vár ép részében lakott, amelyet 1749-ben vásárolnak meg Mensáros Györgyné 

Magyary Kossa Judit részére. Férje halála után ő, majd leánya és veje a földesúr. A 

várnak, amely Bocskainak fontos győzelmet hozott, nincs többé szerepe. A lepusztult 

lakóépület helyén 1752-84 között barokk kastély épül, délkeleti részén toronyszobá-

val. A Csanády család nevéhez fűződnek még a XIX. századi jelentős változások: 1850-

ben az épület oszlopos klasszicizáló előtérrel bővül, és 1870-ben romantikus-neobarokk 

átépítéssel nyeri el mai formáját. A kastély 1878-1927-ig a Lakatos családé. A kö-

vetkező tulajdonos már nem lakta az épületet. Az egykori kastély ma múzeumként és 

könyvtárként működik. 
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Pocsaj

- R E F O R M Á T U S 
TEMPLOM

- TÁJHÁZ

Vertfalú, nádfedeles épü-

let. Négy helyiségből áll, 

tiszta szoba, lakó szoba, 

konyha és tornác. A lakó 

szobában, búboskemence 

van, amit a konyhából lehet 

fűteni. Mellette beépített 

spór, ezen általában télen 

főztek. Régen ebben sütöt-

ték a kenyeret, kenyérlán-

gost, vagy ünnepnapokra a 

kalácsot. A konyha nyitott 

kéményes volt. A mostani berendezés az 1910-es éveket idézi. Az istállóban szövéssel, 

földműveléssel és állattenyésztéssel kapcsolatos tárgyak vannak kiállítva.
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Szentpéterszeg
- Z S E L L É R H Á Z ; 

TÁJHÁZ

4121 Szentpéterszeg, Dó-

zsa György út 1. 

Tel.: 06-54/416-835 

E-mail: sztpfaluhaz@free-

mail.hu 

Honlap: sztpfaluhaz@gma-

il.com

- R E F O R M Á T U S 
TEMPLOM
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Zsáka
- RHÉDEY-KASTÉLY

4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18.

Tel.: 06-30/524-5445

E-mail: info@rhedeykastely.hu

Honlap: http://www.rhedeykastely.hu
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RON*    Euro HUF
Teatru (bilet) Theatre (ticket)  Színház (jegy) Theater (karte) 1  25 6 3600

Film (bilet) Cinema (ticket) Mozi (jegy) Kino (karte) 1 25 6 3600

Prânz Lunch Ebéd Mahlzeit 1 pers. 35 8 5000

Bere Beer Sör Bier 0,5 l 8 1.6 1100

Whiskey Whiskey Whiskey Whiskey 50 ml 20 4.5 3000

Benzina Fuel Benzin Benzin 1 l 6 1.38 870

Bună dimineaţa ...........
Bună ziua ....................
Noapte bună ...............
Bunã seara ................. 
da .............................. 
nu .............................. 
mulţumesc .................
La revedere ................
vã rog .........................
Nu vă supăraţi ............
Nu înţeleg ................... 
Nu ştiu ........................
foarte frumos .............
Cât costă? .................. 
ieftin ..........................
scump ........................
Unde se poate mânca bine?
Centru comercial ........
De unde pot cumpăra? 
Pot să mă uit? ............ 
restaurant ..................
toaletă .......................
telefon .......................
bere ............................
vin ..............................
ajutor .........................
friptură .......................
coniac ...........
cafea ............ 
îngheţată ......
salată .........................
Unde este? .................
Noroc .........................
Vã dorescc o zi placută 
Ce faci? ......................
Bine ............................
Rău ............................
petrecere .................... 
parcare .......................
vreme .........................
haine ..........................

Good morning ............
Good afternoon .........
Good night ................ 
Good evening .............
yes ............................ 
no .............................
thank you ..................
Good bye ................... 
Please .......................
Excuse me .................
I don‘t understand .....
I don‘t know .............. 
very nice ...................
How much is it? ........
cheap ........................
expensive ..................
Where I get some good food?       
shopping area ............. 
Where could I buy? .....
Can I have a look? .......
restaurant .................. 
toilet .......................... 
phone ......................... 
beer ............................
wine ...........................
help ............................
steak ..........................
brandy ........................
coffee .........................
icecream ..................... 
salad ..........................
Where is? ................... 
Cheers ........................
Have a nice day ..........
How are You? ............. 
Good ..........................
Bad ............................
party .......................... 
parking ....................... 
weather ......................
clothes    ..................... 

Jó reggelt ...................
Jó napot .....................
Jó éjszakát .................
Jó estét ......................
igen ............................
nem ............................
köszönöm ...................
Viszont látásra ............
Kérem .........................
Ne haragudjon ............
Nem értem ..................
Nem tudom .................
nagyon szép ................
Mennyibe kerül? .........
olcsó ..........................
drága ..........................
Hol lehet jót enni? .......
Bevásárló központ ......
Honnan tudnék vásárolni?.
Megnézhetem? ...........
étterem.......................
mosdó ........................
telefon .......................
sör ..............................
bor .............................
segítség .....................
sült .............................
konyak .......................
kávé ...........................
fagylalt .......................
saláta .........................
Hol van? .....................
Egészségére ...............
Egy jó napot kívánok ...
Mit csinálsz? ..............
jó ...............................
rossz ..........................
buli .............................
parkoló .......................
időjárás ......................
ruházat .......................

Guten Morgen .............
Guten Tag ................... 
Gute Nacht .................
Guten Abend ...............
Ja ...............................
Nein ...........................
Danke .........................
Auf Wiedersehen ........
Bitte ...........................
Entschuldigung  ..........
Ich verstehe nicht........
Ich weiss nicht ...........
Sehr schön ................. 
Wieviel kostet?............
Billig ...........................
Teuer ..........................
Wo kann man gut essen? .
Einkaufszone ..............
Wo kann ich ... kaufen? 
Kann ich es anschauen?..
Restaurant .................
Toilette ......................
Telefon ......................
Bier ............................
Wein ...........................
Hilfe ...........................
Beefsteak ...................
Branntwein ................
Kaffee ........................
Eis ..............................
Salat ..........................
Wo ist? ....................... 
Prost! .........................
Einen schönen Tag! ....
Wie geht‘s? ................
Gut .............................
Schlecht .....................
Party ..........................
Parken.........................
Wetter ........................
Kleider ........................

NÉHÁNY ÁR:

1 Euro = 4.66 lej, 100 HUF = 1.45 lei - december 2018
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Leu (RON)
1 Ban, 5 Bani, 10 Bani, 50 Bani, 

1 Leu, 5 Lei, 10 Lei, 50 Lei, 
200 lei, 100 Lei, 500 Lei

Nagyvárad à 
Amsterdam / Netherlands NL = 1471 km
Andorra / Andorra        AD= 2092 km
Ankara / Turkey           TR = 1627 km
Athens / Greece           GR = 1401 km
Belgrade / Serbia       SRB =   329 km 
Berlin / Germany         D  = 1137 km
Bern / Switzerland     CH = 1311 km
Bratislava / Slovakia  SK =   445 km
Brussels / Belgium     BE = 1313 km
Bucuresti / Romania  RO =    588 km
Budapest / Hungary   HU =    254 km
Chisinau / Moldova   MD =   775 km
Copenhagen / Denmark DK = 1546 km
Dublin / Ireland            IE = 2292 km
Helsinki / Finland         FI  = 1789 km
Kiev / Ukraine             UA =   973 km
Lisbon / Portugal         PT = 3154 km
Ljubljana / Slovenia     SI =   728 km
London / United Kingdom UK =   1675 km 
Luxembourg / Luxembourg LU = 1122 km
Madrid / Spain               ES = 2643 km
Minsk / Belarus          BY = 1091 km
Monaco / Monaco      MC = 1238 km
Moskow / Russia       RU = 1761 km
Nicosia / Cyprus    CY Q~1780 km
Nuuk / Greenland GL QQ~4790 km
Oslo / Norway   NO = 1708 km
Podgorica / Montenegro  ME = 757 km 
Reykjavik / Iceland IS Q~ 3349 km
Riga / Latvia      LV           = 1396 km
Paris / France FR            = 1398 km
Rome / Italy IT                = 1180 km
Prague / Czech R. CZ        = 788 km
San Marino / San MarinoSM= 1194 km
Sarajevo / Bosnia & Herzegovina BA = 638 km
Skopje / Macedonia     MK = 763 km
Sofia / Bulgaria            BG = 719 km
Stockholm / Sweden   SE = 2107 km
Tallinn / Estonia         EE = 1691 km
Tiranë / Albania            AL = 860 km 
Vaduz / Liechtenstein   LI = 1160 km
Vatican City / Holy See VA= 1181 km 
Vienna / Austria           AT = 494 km
Vilnius / Lithuania        LT= 1112 km
Warsaw / Poland            PL =  776 km
Zagreb / Croatia          HR = 619 km
Gyulafehérvár             AB = 202 km
Arad    AR= 122 km
Nagybánya                  MM = 196 km 
Brassó                         BV = 433 km
Kolozsvár                 CJ = 153 km
Konstanca                    CT = 776 km
Iasi                        IS = 525 km 
Sepsiszentgyörgy          CV = 456 km
Szeben                    SB = 285 km
Marosvásárhely          MS = 260 km
Temesvár                   TM = 176 km
Mamaia                   CT = 787 km
Szováta                   MS = 314 km
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Alsólugas – Komádi
Természeti leirás
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Földrajzi leirás

Alsó Lugas községe három településből áll, Alsólugas, Felsőlugas és 
Örvénd. Földrajzi elhelyezkedése szempontjából a Nyugati Kárpátok 
szomszédságában, a Rév - Bárodi medencében, a Sebes - Körös jobb 
partján található a 22º 17’ keleti hosszúságon és a 47º 4’ északi széles-
ségi körön. Örvénd Nagyváradtól 29 km-re, Élesdtől 8 km-re, valamint 
Kolozsvártól 110 km távolságra fekszik. A telpüléstől 2,5 km-re, a Se-
bes Körös bal partján, vele párhuzamosan halad a Nagyvárad – Bukarest 
nemzetközi vasútvonal 

Örvénd kedvező földrajzi elhelyezkedése, valamint a jó közlekedési vi-
szonyok elősegítették a falu beépülését a megye gazdasági vérkeringésé-
be. Ez lehetővé tette a gazdálkodók termék feleslegének könnyű értéke-
sítését, valamint a helység tanulóinak és munkavállalóinak az ingázását a 
közeli nagyobb településekre, mint: Nagyvárad, Élesd, Mezőtelegd.

A Sebes - Körös völgye Bihar megye stratégiai szempontjából legfon-
tosabb útvonala, mivel itt halad át a Nagyváradot Erdéllyel összekötő 
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Alsó Lugas községe három településből áll, Alsólugas, Felsőlugas és 
Örvénd. Földrajzi elhelyezkedése szempontjából a Nyugati Kárpátok 
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legrövidebb útvonal. Már az ókorban – a Római Birodalom idejében- is 
kihasználták a völgy kedvező adottságait és itt alakították ki azt az útvo-
nalat, amely összekötötte Aquincumot Nappocával. Ezer ével később, a 
Magyar Királyság idején is a térség megőrizte stratégiailag fontos sze-
repét, hisz itt haladt át az Erdélyből érkező arany és só. Ma is a völgyön 
áthaladó E60 - as nemzetközi közút és vasútvonal köti össze Romániát 
Közép- és Nyugat- Európával.

A. Talajviszonyok. 

Az Erdélyi – medence süllyedése az Alföldinél korábban, már a harma-
didőszakban befejeződött. Emiatt területét az Alföld felé lefutó folyók 

Alsólugas madártávlatból
változatos felszínű dombságokká szabdalták fel. Így jött létre a Rév- Bá-
ródi medence is, amely a Réz és a Királyerdő hegységek közötti dombvi-
dék. Morfológiai szempontból a Sebes- Körös a meghatározó természeti 
erő, amely egyben a medence tengelye is . A dombsági lejtők agyagos, 
átnedvesedő rétegei ideális körülményt biztosítanak a gyümölcstermesz-
tésnek és a szőlőtermesztésnek. 

 Örvénd területi földtani jellemzőit három geológiai egység hatá-
rozza meg az Erdélyi Szigethegység észak – nyugati részén: a Réz hegy-
ség, a Pannóniai medence keleti öble és a Nagybáródi medence. 

A Réz hegység déli, délnyugati lejtőinek zónájában, ahol Örvénd is ta-
lálható, a kristályos palákra közvetlenül Perm kori konglomerátok, ho-
mokkövek telepedtek. Ezeket azután alsó-triász kori konglomerátok, 
agyagpalák, közép-triászkori mészkövek, dolomitok, jurakori kong-

Felsőlugas madártávlatból az ortodox fatemoplommal
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rozza meg az Erdélyi Szigethegység észak – nyugati részén: a Réz hegy-
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Felsőlugas madártávlatból az ortodox fatemoplommal
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lomerátok, majd felső-kréta kori (szeroniai) konglomerátok és homok-
kövek követnek1. A szarmata-kori képződményekre, agyagos, homokos 
márgákra, üledék folytonossággal, a pannóniai emelet agyagos homok-
jai és homokos rétegei települtek. Örvéndtől északra, a falu határában, e 
pannóniai képződményekben gyakoriak az őslény kőzeteknek előfordu-
lása. A Sebes - Körös mentén a pannóniai képződményekre pleisztocén 
kori kavicsos rétegek rakodtak, majd ezekre alsó- holocén kóri kavicsok 
és homokok következnek. Ezen rétegeknek vastagsága a Sebes - Körös 
alsó teraszán eléri az 5-10 métert. A Réz hegység változatos felszíne lan-
kás gerincekből áll, amelyek hosszú ideig tartó lerakodásról árulkodnak. 
A neogén és negyedkori üledékek kis magasságú akkumulációs felszínt 
alkotnak, amelyeknek a Sebes – Körös gyűjti össze a Királyerdőből és a 
Réz hegységből eredő patakokat, amelyek iránya többnyire észak – dél.

Alsólugas madártávlatból, a tó

B. Éghajlat

A Rév - Báródi medence a mérsékelten szárazföldi övezethez tartozik, 
enyhe óceáni és földközi tengeri hatással. Mivel a medence nyugat felé 
kiszélesedik, az év folyamán gyakori az óceáni eredetű légtömegek be-
áramlása és a számos frontátvonulás. A különböző frontok összecsapása 
hirtelen és nagyfokú változásokat idéz elő a csapadék és a hőmérséklet 
szempontjából. A frontok ütközőzónájában fokozódnak a légköri tevé-
kenységek: heves széllökések, viharok, nagy mennyiségű csapadék-ke-
letkezés. Az óceáni eredetű légtömegek hatására gyakoribb a felhőkép-
ződés és a csapadék, ami a mezőgazdaság számára nagyon kedvező 

Örvénd madártávlatból
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folyamat. A téli esőzések és a hőmérséklet emelkedése igazolja a globális 
felmelegedés hatásainak a megnyilvánulását. 

Az évi középhőmérséklete 10-11 Celsius- fok. A leghidegebb hónapok 
a január és február, ekkor a medencét elárasztják a Skandináv félsziget 
felől érkező hideg levegőáramlatok. Ilyenkor száraz, fagyos napok je-
lentkeznek. A legmelegebb hónapok június, július és augusztus, ekkor 
a meleg kánikulai napok száma eléri a 20 – 30 napot. Az évi csapadék 
mennyisége 700- 800 mm körül van. A legszárazabb hónap a február, 
ekkor a csapadék 30 mm körül van. A legcsapadékosabb hónap a június, 
ilyenkor az óceáni eredetű  légáramlások elárasztják a medence területét, 
jelentős mennyiségű csapadékot hozva2. 

Állandó időjárási viszonyok csak akkor alakulnak ki, ha a ciklonok és 
anticiklonok elhelyezkedésében bizonyos fokú stabilitás jön létre. Ha 

Alsólugas madártávlatból, a tó
Közép – Európában hosszabb ideig magas légnyomású központ alakul 
ki, vagy a magas légnyomású zóna északról délre, illetve keletről nyugat 
felé vándorol, a telek szokatlanul hidegek, amit  még a tartós hótakaró és 
a szelek is fokozhatnak. Amennyiben a magas légnyomásközpont Euró-
pa déli részén helyezkedik el, a téli időjárás általában enyhe, csapadékos. 

Ha nyári időszakban Európa délnyugati részén uralkodóvá válik az Azori 
anticiklon, amely az Alpok vonalán, mélyen benyúlik Európa belsejébe, 
és ennek hátoldalán lehetővé válik az óceáni légtömegek beáramlása a 
kontinens keleti részén levő alacsony légnyomású központ felé, akkor 
a nyár csapadékos és hűvös lesz. Sajnos az utóbbi években megfigyelt 
globális felmelegedés a térségben is érezteti hatását , sajátos, szélsősé-
ges időjárási viszonyokat eredményezve. Az éghajlati felmelegedés kö-
vetkezményei még nagyrészt ismeretlenek. A szélsőségesen száraz vagy 
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csapadékos évek gyors váltakozása negatívan befolyásolya a Rév - Báró-
di medencében fontos szerepet játszó mezőgazdaság fejlődését is.

Széljárás szempontjából megfigyelhetjük, hogy a leggyakoribbak a déli 
szelek, amelyek két periódusban éreztetik hatásukat, egyszer januártól 
– márciusig, másodszor novembertől – decemberig. A keleti, délkeleti 
szelek gyakorisága is nagy, ami a szárazföldi hatásnak tulajdonítható, 
főképp május és október között jellemzőek. Nedvesség tartalmuk cse-
kély, nyáron meleg légtömegeket szállítanak, amivel sokszor szárazságot 
okoznak. 

Örvénd éghajlati elemeinek a tanulmányozásából kiderül, hogy területe 
mérsékelten szárazföldi jelleggel bír, de átmeneti óceáni hatás is észreve-
hető egy kisebb mértékű földközi hatással együtt. 

C. Vízhálózat

A Rév - Báródi medence hidrológiai szempontból legfontosabb folyó-
ja a Sebes- Körös. A Körös tulajdonképpen Körösfőnél, a Hunyadi-me-
dence keleti pereméről ered, főbb mellékpatakával, a Dregánnal áttöri a 
Csucsai, majd a Jád patak vizével a Révi-szorost. A Révi-medence terü-
letén esése csökken, de a kemény kőzetek, valamint a fenyő- és lombhul-
lató fák gyökerei fékezik a víz eróziós tevékenységét. A Sebes - Körös 
Bihar megye legnagyobb és legsebesebb folyója. Romboló ereje megmu-
tatkozik a Révi szorosból való áthaladása után, amikor óriási mennyiségű 
hordalékot szállít egészen Nagyváradig, számos szigetet hozva létre. A 
Sebes- Körös romboló erejének megfékezése céljából épült meg a Lugas 
és Telegd község környezeti  feltételeit részben megváltoztató, lugasi és 

telegdi vízgyűjtő és vízerőmű. A két víztároló összfelülete 1041 hektár. 
Nagyon fontos szerepet játszanak, mivel szabályozzák a Körös vizét és 
biztosítják Nagyvárad ivó- és ipari vízellátását.

Tavasszal, a hóolvadás következtében a Sebes – Körös vízszintjét insta-
bilitás jellemzi, mert ez márciusban és áprilisban a folyó vízszintjének 
a növekedését eredményezi. Szerencsére az Örvénd melletti vízgyűjtők 
sikeresen tudták megfékezni a Körös romboló erejét, megakadályozva a 
nagyobb áradásokat. A legalacsonyabb vízállás az augusztusi – szeptem-
beri – októberi hónapokban következik be, amikor mind a levegő relatív 
nedvessége, mind a csapadék a legkevesebb. A XX. században a legna-
gyobb árvíz 1957 áprilisában történt, amikor a víz sok helyen a terasz 
második lépcsőjét is elárasztotta.

D. Növényzet

A növényzet elterjedését meghatározzák a talaj, az éghajlati tényezők, a 
terület vízgazdasága, a domborzat, valamint az ember tevékenysége. A 
sík területeken a természetes növénytársulások egyre inkább visszaszo-
rulnak, a szántó területek térhódítása következtében3. A Sebes - Körös 
mentén és a teraszokon a következő növénytípusok találhatok meg: fűz 
(Salix triandra), éger (Alnus glutinosa), mezei zsurló (Equisetum arven-
se), boglárka Ranunculus repens, here (Trifolium repens).

Természetesen megtalálhatjuk a kultúrnövényeket; nagyon elterjedtek a 
gabona félék, főleg a búza, kukorica és az árpa. A gabonaféléket elsősor-
ban az ártéri területeken, a Sebes Körös és a teraszok között tudják term-
eszteni. Az északi dombokon Tinód – Élesd – Lugas – Örvénd - Puszta-
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újlak mentén kiterjedt szőlő és gyümölcsös ültetvények vannak, mivel a 
dombok déli fekvése miatt kedvezőek a feltételek.

A medence egy részén vegyeserdőket találhatunk, amelyekben a követ-
kező fafélék a jellemzőek: nyár (Carpinus betulus),  gyertyán (Carpinus 
betulus), fehér nyár (Populus alba), mogyoró (Coryllus avellana), bükk 
(Fagus silvatica), kocsányos tölgy (Quercus robur) stb. Azokon a terü-
leteken, ahol a talajvíz a felszínhez közel van, megtalálhatóak a : sás 
(Carex praecox), káka (Butonus umbellatus), gyékény (Typfa latifolis), 
fehér fűz (Salix alba).  

E. Állatvilág

A természetes növényzet visszaszorulásával, az erdők irtásával, változott 
az állatvilág is. A rágcsálok közül a mezei nyúl (lepus europeas) száma 
jelentős mértékben csökkent, elsősorban a modern mezőgazdaság által 
használt műtrágyák és vegyszerek miatt. A mezőgazdaság mellett hozzá-
járul a vadállomány csökkenéséhez az E60 útvonalon történő nagyfokú 
közlekedés is. A szántókon megfigyelhető az ürgék (Citellus guttatus), a 
mezei egerek és a patkányok számának a növekedése. A falu menti erdő-
ben előfordulnak a vaddisznók, ritkábban az őzek (Capreolus capreolus)  
és a rókák (Canis vulpes). 

A térség madárvilága nagyon gazdag. Ezek erdőkben, a gyümölcsös ker-
tekben találhatók, mint például a szarka (Pica pica), seregély (Sturnus 
vulgaris), veréb (Passer domesticus), széncinke (Parus major), kék cinke 
(Parus caerulens), vörösbegy (Arthracus rubecula), füsti fecske (Hirun-
do rustica), harkály (Picus viridis), kakukk (Cucculus canorus), balkáni 

gerle (Streptopelia dacaocto), fácán (Phasianus phasianus). A gerinctelen 
állatvilágból megemlíthetők a mezei tücskök (Gryllus campestris), a szi-
takötők (Colopterix vrigo), a mezei poloskák (Dolicoris boccarum) és a 
cserebogarak (Melolontha melolontha).

Alsólugas (Lugașu de Jos)

A megye középső részén, a Sebes-Körös jobb partján helyezkedik el, 
Nagyváradtól kb. 32 km-re keletre, Élesdtől 5 km-re nyugatra, az E60-
as főút mentén található. Alsólugos, Lugas Árpád-kori település. Nevét 
már 1291–1294 között v. Lugas néven említette oklevél, ekkor a falu 
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másodszor 18 kepe tizedet adott a püspöknek (Gy 1: 640). 1406-ban p. 
hungaricalis Lugasd néven, 1458-ban Magyarlugas, 1808-ban Lugos 
(Alsó-), 1851-ben Alsó-Lugos, 1913-ban Alsólugos néven írták. . A 19. 
század elején a gróf Batthyány család birtoka volt. 1840–1918 között a 
Zichy család lett a birtokosa, a községben levő csinos úrilakot is gróf 
Zichy Domokos építtette.  ”

1873-ban a Huta-patak kiöntése következtében nagy árvíz pusztította a 
települést, mely nemcsak házakat döntött romba, hanem emberáldozatot 
is követelt. A 20. század elején gróf Zichy Jenő volt a település birtokosa. 
1910-ben 1041 lakosából 906 román, 76 magyar, 1 német, 45 cigány, 13 
szlovák nemzetiségű volt.

A lakosság etnikai összetétele a 2002-es népszámlálási adatok alapján:

•	 Románok: 1.613 (48,67%)

•	 Romák: 804 (24,26%)

•	 Magyarok: 640 (19,31%)

•	 Szlovákok: 251 (7,57%)

•	 Németek: 1 (0,03%)

•	 Lipovánok: 1 (0,03%)

•	 Olaszok: 1 (0,03%)

•	 Más etnikumúak: 1 (0,03%)

•	 Be nem vallott etnikum: 2 (0,06%)

A lakosság 53,83%-a ortodox (1784 lakos), 17,77%-a református (589 
lakos), 12,43%-a pünkösdista (412 lakos), 9,08%-a római katolikus (301 
lakos), 6,06%-a pedig baptista (201 lakos) vallású.

A 2011-es népszámlálás alapján:

•	 Románok: 1.982 (55,4%)

•	 Romák: 354 (9,9%)

•	 Magyarok: 908 (25,4%)

•	 Szlovákok: 223 (6,2%)

•	 Egyéb: 2 (0,05%)

•	 Nem válaszolt, nincs jelen: 111 (3,1%)[

Örvénd

Az örveni református templom
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Örvénd első írásos említése egy 1282-es oklevélből származik,  Uluend 
vagy Vluend néven a Csanád nemzetség birtokát képezte. Feltehetőleg 
a mai helyzetétől eltérően inkább a Sebes - Köröshöz közeli hegyekbe 
volt ékelődve. Sajnos az írásos források hiányában nem ismeretes, hogy 
Örvénd mikortól tartozott a Csanád nemzetség mezötelegdi birtokához, 
de a környék birtokviszonyaira utal egy 1256-os oklevél, amely szerint 
Telegd már “ősidőktől” (ab antiqua) e nemzetség birtokába volt. Való-
színű hogy Telegd és környéke már sokkal korábban a Csanád nemzetség 
birtokában volt, de a tatárjárást követően (1241), kihasználva a pusztítá-
sok következtében kialakult zavaros viszonyokat a Geregye nemzetség 
elfoglalta azt és csak 1271-ben szolgáltatta vissza5.  

A békés kereskedelem mellett a Sebes - Körös völgye sajnos gyakran volt 
kitéve az ellenséges hadak pusztításainak. A tatárjárás idejében (1241) 
ismeretes, hogy az egyik tatár csapat kifosztva Nagyváradot továbbment 
a Sebes - Körös völgyén Erdély irányába, végigpusztítva a falvakat, vá-
rosokat, óriási károkat okozva Bihar vármegyében. Nem ismeretes, hogy 
Örvénd milyen mértékben szenvedett a tatár pusztítástól, de azt is figye-
lembe kell venni, hogy mivel eredeti fekvése valószínű a maitól eltérő-
en mélyebben a hegyekbe volt ékelődve, lakosai könnyebben tudtak a 
hatalmas erdőségekben meghúzódni a pusztítások alatt. A törökök XVI 
– XVII. századig történő térhódításáig idegen hatalmak kevéssé zavarták 
Bihar vármegye életét. 

A Sebes Körös völgy legnagyobb beruházása a 80’- as években valósult 
meg, ez az Élesd és Fugyivásárhely között elterülő hidroenergetikai rend-
szer. Ennek a beruházásának a negatív környezeti következményei mind 
a mai napig nem tisztázódtak teljesen. Megváltozott Örvénd hidrológiai 
rendszere, a legtermékenyebb földek a vízgyűjtő alá kerültek és a Sebes 
- Körös egykori gyönyörű partja teljesen eltűnt. Ma egy beton közé zárt 

hatalmas tó teljesen eltüntette a múlt bármilyen nyomát. Természetesen 
a vízierőművek építésének volt pozitív oldala is, a térségnek biztosított 
plusz elektromos áramon kívül, védelmet biztosított Örvéndnek a Sebes 
- Körös árvizeivel szemben. A hatalmas beruházás célja a Sebes Körös 
folyásának szabályozása, az árvizek elkerülése és természetes energia 
termelése. A rendszer két vízgyűjtő tóból, négy vízi erőműből és egy sza-
bályozó vízgyűjtőből áll. Mindkét vízgyűjtőt 1989-ben adták át, a lugasi 
vízgyűjtő gát 36,5 m magas és 63,5 millió köbméter vizet tud tárolni, 
erőműve 9 MW. A telegdi gyűjtőtó 52,9 millió köbmétert vizet tárol  és 
erőműve 18 MW .

A felsülugasi ortodox fatemplom
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A Királyerdő hegység különleges turisztikai lehetőségekkel bír, a kiterjedt 
karsztikus felszínével. A földalatti vizek hatására számos turisztikailag érté-
kes barlang alakult ki: a csarnoházi vizes barlangok, a Lesu völgybeli bar-
langok, Ponoras, Moanei, Batranului, Galaseni, Igrita, Cubles, Osoi, Ciur 
-Izbuc, Ciur-Ponor, Bonchii, Cornilor. Számos szurdok és szoros egésziti ki 
a természetei turisztikai “kinálatot”:  Vida, Albioarei, Cutilor, Lazurilor szo-
rosok. 
A Sebes Kőrös zóna, kiválik különleges turisztikai adottságaival, amelyet 
kiegészít a kedvező földrajzi helyzete és fejlett infrastrukturája – ezenkivül 
fontos fő közlekedési tengely is.
A Sebes Kőrös-szoros, vegyes természeti rezervátum, (földtani, állatvilági és 
kövületi, változatos karsztikus felszíni formákkal), egymást követő szűkebb 
és tágasabb részekkel.

A meredek lejtők (Stanul Stupului egy 80 m magas meredek sziklafal, amely 
igen kedvező a hegymászás gyakorlasához), számos értékes barlang (Sze-
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lek Barlangja, 46 km hosszú – országunkban a leghosszabb, az 1903-ban 
felfedezett Zichy barlang, turisztikai szempontból jól berendezve,     a Nagy 
Magyar barlang, látogatásra berendezve),  kisebb szudokok a Sebes Kőrös 
több mellékfolyóján (Misid szurdok) vannak. Barátka festői völgye, nagyon 
kedvező gyalogturákra, ezek mind a szóban forgó zóna  fontos látványossá-
gai. A szabadidő turizmus, különösen a barlangi, a tutajozás, a hegymászás 
gyakorlása (a Sonkolyos Rév közelében több mint 100 megjelölt útvonal 
van), mind jobban teret hódítanak a turisták körében. A tutajozást és a ka-
jakozást gyakorolni lehet a Sebes Kőrös több részén, különösen a közepes 
Barátka – Rév szakaszon.
A Királyerdő hegység dél-nyugati nyúlványain, az azonos nevű helység kö-
zelében található a Meziád  barlang, amely természeti rezervátummá van 
nyilvánítva. Ez az országban az egyik legnagyobb barlang, több ezer méter 
összhosszúságú alagúttal, amelyek több szinten vannak elhelyezkedve.  

KOMADI

Településünk, hazánk keleti, a Román Köztársaság határához közel, 
Hajdú-Bihar megyében található, városoktól, Berettyóujfalu-Bihar-
keresztes-Sarkad-Szeghalom, közel azonos 25-35 km-es távolságra. 
Megközelíthetősége: vasúton a Gyoma-Körösnagyharsány vonalon, köz-
úton a 42-es, a 44-es vagy a 47-es főútról való lehajtással.

Alföldi település a mienk, mintegy 100-150 km-re a Bihar hegység lá-
bánál fekszik, amely folyókkal, erekkel sűrűn átszőtt még ma is. Koráb-
ban tenger borította e tájat, ennek eltűnése után, mocsarak, sűrű nádasok 
alakultak ki, a megzabolázatlan folyóknak köszönhetően. A vízborítot-
ta tájakat csak néhol váltotta fel egy-egy sziget, vízmentes terület, ez 

lehetett az ősember első tanyája, élőhelye. Jellegzetes hegyaljai táj, kb. 
130 km-re található a Bihari hegység gyönyörű vonulata.

Községünk egyetlen folyója a Sebes-Körös, amely kelet-nyugati irány-
ban halad át a település déli részén, mintegy 12 km-nyi hosszon. A 
Kolozs megyei Kőrösfőnél ered, az Almási hegységben, s innen alakítja 
ki a festői Kőrösvölgyet. Nagyváradot érinti, majd Körösnagyharsánynál

jön be hazánk, megyénk területére. Szeghalom alatt magába veszi a Be-
rettyót, majd délnyugati irányban haladva Körösladányt, Köröstarcsát 
érintve ömlik a Kettős-Körösbe. Régi élő ágai mára holt ágak lettek, 
ilyennel találkozunk a zsadányi, okányi, vésztői határban.

A vízfolyások, a mocsár és a nádas kellő védelmet és részben elzártságot 
is biztosított a településnek, illetve a környező településeknek is. A síksá-
gi tájak és folyóvölgyek a honfoglalás óta magyarok által lakott.

Vízjárása szélsőséges, ez nagyrészt a csapadéktól és a hegyvidéki, 
magasabb területek olvadásától függ. Tavaszi vízbősége a hóolvadás 
következménye, ekkor szinte óráról-órára és láthatóan emelkedik szintje. 
Ellenpontja, amikor a nyári és az őszi időszakban átgázolható.

A nagyon szép folyó azonban sok kárt okozott környezetének: a Sárréti 
és a Szalontai járás községei és termőföldjei gyakran víz alá kerültek a 
szabályozást megelőző időben, sőt még azt követően is.

Bihar-vármegye és községünk az alföldi éghajlatra jellemzőeket tükrö-
zi, a hőmérséklet és a csapadékeloszlás erős ingadozásnak van kitéve. 
A tél viszonylag későn áll be, annak első hónapja a december, ködös, 
borult, mérsékelten hideg. A hideg csúcspontja január, február hónap-
ban következik be, amikor az orosz síkság felől tör be a hideg levegő. 
Februárban már jelentkezhetnek a déli szelek is, amely az időjárás gyors 
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és a Szalontai járás községei és termőföldjei gyakran víz alá kerültek a 
szabályozást megelőző időben, sőt még azt követően is.

Bihar-vármegye és községünk az alföldi éghajlatra jellemzőeket tükrö-
zi, a hőmérséklet és a csapadékeloszlás erős ingadozásnak van kitéve. 
A tél viszonylag későn áll be, annak első hónapja a december, ködös, 
borult, mérsékelten hideg. A hideg csúcspontja január, február hónap-
ban következik be, amikor az orosz síkság felől tör be a hideg levegő. 
Februárban már jelentkezhetnek a déli szelek is, amely az időjárás gyors 
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változását idézhetik elő, ezt a tavasz kezdeti jeleként szoktuk értékelni. 
A hideg időjárást időnként a hőmérséklet emelkedése szokta felváltani, 
akkor a havazás is esőzésbe megy át. Ennek oka az lehet, hogy a Föld-
közi tenger felől vagy az Atlanti óceánról érkeznek légáramlatok, ezek 
tehát enyhet hozó óceániak, ellentétben a kemény hideget hozó északi, 
északkeleti szelekkel.

A hőmérséklet emelkedése március közepén indul meg, napsütéses, me-
leg nappalokkal, de hideg éjszakák még lehetnek. Áprilisban gyakran 
változékony az időjárás, májusban már erősen emelkedik a levegő hő-
mérséklete. A nyári, forró időszak júliusban, augusztusban jellemző, zá-
porokkal, zivatarokkal, jégesővel. Ekkor jelentkezhet az aszály is, amely 
nagy károsodást okozhat a kapás és kerti növényekben.

Az őszi időszak szeptember, október hónapban köszönt be, hűvös, csapa-
dékosabb idővel, de még ekkor is vannak szép, nyárias napok.

A település 1291-94-ben Kumad néven szerepel az írásos emlékekben, 
majd 1333-tól Komad néven említik. 1351-től Kumady, a Csáki család 
okmánylevelében. 1421- től Komadi, Komady, majd 1516- ban Kisko-
mady, Nagykomady. Első ismert birtokosai a Komadyak voltak. Kálmán 
Béla a XIII. századi Kumad adatot személynév + d képző kapcsolatának 
véli. A d kicsinyítő képző az Árpád korban igen gyakori volt, ma már 
nem használatos, sőt egészen elhomályosult. A Kuma tőről elképzelhető, 
hogy köze van a szláv eredetű koma szavunkhoz. 1241-ben a Tatárjárás 
idején a község szinte teljesen elpusztult, a lakosság csak 2 év múlva 
építi újra a települést. Bocskai István 1605-ben szabad községgé tette, ám 
a török világ dúlásai következtében 1659-ben elpusztult. Visszatérő lakói 
1680 körül építették újjá a települést és építették fel nádból és sárból az 
első templomukat. 1700-ban I. Lipót megszüntette a városi rangot. 

A lakosság előbb a tatárok, majd a rácok, s a labancok elől menekült 
a mocsárvilágba. A faluból csak két száraz út vezetett ki. A szeszélyes, 
gyors folyású Sebes-körös árhullámai gyakran pusztítottak. A mocsárvi-
lág természeti adottsága meghatározta a lakosság foglalkozását. Az 1839. 
április 28-án támadt hatalmas tűzvészben

A XVI. század második felétől a XVIII. század második feléig alakult ki 
a település egységes képe. A XVI. században halványul el a Kiskomádi 
és Nagykomádi elnevezés és az azt fedő településrész. Nagykomádi a 
nemesek „fészke” volt. A falu három részre osztódott: 1. Pernyésvég (a 
falu nyugati fele) 2. Faluvég (a falu keleti fele) 3. Derék (a falu középső 
része) A települést a történeti források a vidék víz menti, egyutcás tele-
pülésének tipikus példájaként említik. A környező települések közül a 
legnagyobb határú, mely a lecsapolások után jelentősen megnőtt. A ter-
mészeti adottságok az építkezési szokásokra is hatottak. A házakat magas 
cölöpökre, fűzfavesszőből fonták, sárral betapasztott, nádfedéllel fedték. 
Később vályogtéglából építkeztek, mely még ma is ismert és használt 
építőanyag a településen. Jogilag élt, mint mezőváros, község, nagyköz-
ség, közös tanácsú nagyközség, jelenleg város formájában. Mai képe 
1945. után alakult ki, a települést félkörívben övező legelők rovására. 
Komádihoz nagy kiterjedésű tanyavilág tartozott. Városi rangját 2001. 
július 1-én kapta vissza telep
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A lakosság előbb a tatárok, majd a rácok, s a labancok elől menekült 
a mocsárvilágba. A faluból csak két száraz út vezetett ki. A szeszélyes, 
gyors folyású Sebes-körös árhullámai gyakran pusztítottak. A mocsárvi-
lág természeti adottsága meghatározta a lakosság foglalkozását. Az 1839. 
április 28-án támadt hatalmas tűzvészben

A XVI. század második felétől a XVIII. század második feléig alakult ki 
a település egységes képe. A XVI. században halványul el a Kiskomádi 
és Nagykomádi elnevezés és az azt fedő településrész. Nagykomádi a 
nemesek „fészke” volt. A falu három részre osztódott: 1. Pernyésvég (a 
falu nyugati fele) 2. Faluvég (a falu keleti fele) 3. Derék (a falu középső 
része) A települést a történeti források a vidék víz menti, egyutcás tele-
pülésének tipikus példájaként említik. A környező települések közül a 
legnagyobb határú, mely a lecsapolások után jelentősen megnőtt. A ter-
mészeti adottságok az építkezési szokásokra is hatottak. A házakat magas 
cölöpökre, fűzfavesszőből fonták, sárral betapasztott, nádfedéllel fedték. 
Később vályogtéglából építkeztek, mely még ma is ismert és használt 
építőanyag a településen. Jogilag élt, mint mezőváros, község, nagyköz-
ség, közös tanácsú nagyközség, jelenleg város formájában. Mai képe 
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1. Természeti környezet, vízrajz.

Ahogyan arról már esett szó, Komádi a Sárrét egyik jelentős települése, 
közelebbről (mivel a Sebes-Körös hatása érvényesül) a Kis-Sárrét része. 
A térségben a legjelentősebb külterülettel rendelkező település történel-
me és mindenkori élete szorosan összefüggött és összefügg ma is a tájat 
éltető vagy olykor sújtó vizével, a Sebes-Körössel. A XIX. századi víz-
rendezéseket megelőzően a Sárréti táj merőben eltért a ma ismerttől. A 
víznek, a Sárrétnek az itteni települések életében, az itt élő emberek meg-
élhetésében, a tájra jellemző gazdasági és kulturális formák létrejöttében 
alapvető és meghatározó szerepe volt.

A tájgazdálkodásra a „rétművelés” volt jellemző, amiben a ma domináns 
szántóföldi művelés csak igen kicsi területekre (szigetekre) korlátozó-
dott. Döntően a rét adta a kenyeret. A kiterjedt mocsárvilágban halászok, 
pákászok, csíkászok, ridegpásztorok, madarászok, méhészek élték köny-
nyűnek közel sem nevezhető életüket. A rét sokszor menedéket is nyújtott 
a betörő ellenségektől, így biztosítva a túlélést és újrakezdést. Komádi 
település külterületi elnevezései ma is hűen őrzik a Sárréti múlt emlékeit 
(pl. Iszap, Úsztató, Zsombékos, Kenézi-rét, Nagy ér-hát, Farkas-sziget, 
Csáfor nádas stb.).

Az alábbi térképrészlet jól jelzi a víz hatását a vidék arculatára (mapire.
eu). Az első katonai felmérésen (1763-1787) a kor technikai színvonalán 
pontosan, de a terep járhatóságának függvényében Komáditól keletre és 
nyugatra nemes egyszerűséggel, de nagyon is gyakorlatiasan szinte csak 
vízjárta térséget láthatunk.
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1. Természeti környezet, vízrajz.

Ahogyan arról már esett szó, Komádi a Sárrét egyik jelentős települése, 
közelebbről (mivel a Sebes-Körös hatása érvényesül) a Kis-Sárrét része. 
A térségben a legjelentősebb külterülettel rendelkező település történel-
me és mindenkori élete szorosan összefüggött és összefügg ma is a tájat 
éltető vagy olykor sújtó vizével, a Sebes-Körössel. A XIX. századi víz-
rendezéseket megelőzően a Sárréti táj merőben eltért a ma ismerttől. A 
víznek, a Sárrétnek az itteni települések életében, az itt élő emberek meg-
élhetésében, a tájra jellemző gazdasági és kulturális formák létrejöttében 
alapvető és meghatározó szerepe volt.

A tájgazdálkodásra a „rétművelés” volt jellemző, amiben a ma domináns 
szántóföldi művelés csak igen kicsi területekre (szigetekre) korlátozó-
dott. Döntően a rét adta a kenyeret. A kiterjedt mocsárvilágban halászok, 
pákászok, csíkászok, ridegpásztorok, madarászok, méhészek élték köny-
nyűnek közel sem nevezhető életüket. A rét sokszor menedéket is nyújtott 
a betörő ellenségektől, így biztosítva a túlélést és újrakezdést. Komádi 
település külterületi elnevezései ma is hűen őrzik a Sárréti múlt emlékeit 
(pl. Iszap, Úsztató, Zsombékos, Kenézi-rét, Nagy ér-hát, Farkas-sziget, 
Csáfor nádas stb.).

Az alábbi térképrészlet jól jelzi a víz hatását a vidék arculatára (mapire.
eu). Az első katonai felmérésen (1763-1787) a kor technikai színvonalán 
pontosan, de a terep járhatóságának függvényében Komáditól keletre és 
nyugatra nemes egyszerűséggel, de nagyon is gyakorlatiasan szinte csak 
vízjárta térséget láthatunk.
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Ezután az érdekes földrajztudományi, történeti kitekintés után, és a térké-
peket szemlélve mondhatjuk, hogy a XIX. századi folyamszabályozási és 
vízrendezési munkák a sárréti táj arculatát alapvetően megváltoztatták.

A táj mai arculatának megismeréséhez fontos, hogy a Sebes-Körösnél 
egy kicsit elidőzzünk.

A kalotaszegi dombok között eredő Sebes-Körös (teljes hossza: 209 km) 
Csucsánál már igazi folyó képét mutatja. A változatos tájakon futó vize a 
Király-erdőt elhagyva (Révi szoros), Nagyvárad folyójaként és a Partium 
után ér ki az Alföldre. A vízrendezés előtt vizének mintegy kétharmada 
a Kis-Sárrét mocsarában, lapályaiban veszett el, medre ezen a szakaszon 
nem is volt ismeretes (lásd a korai felméréseket). Itt a Sebes-Körös Sár-
rétje igen jelentős, mintegy 350 km2 területű volt (szűken fele a Berety-
tyó Nagy-Sárrétjének). A Kis-Sárrét több jelentős és számtalan kisebb 
mocsarat foglalt magában, amelyek között hátasabb részek is voltak, ezért 
teljesen összefüggő mocsár nem alakult ki. A kanyargós és rétbe veszett 
Sebes-Körös árvizei éltették ezt a vidéket, és hozták létre a Kis-Sárrét 
mocsárvilágát. Az itt élő emberek már viszonylag korán igyekeztek némi 
vízrendezéssel a tartósan száraz „szigetek” területét növelni. Életmódjuk, 
építkezésük, a mindennapi élet gyakorlata szervesen alkalmazkodott a 
természeti viszonyokhoz. Bár arról volt szó, hogy a Sebes medre a Sár-
rétbe veszett, de egyes ágak (pl. a ma is létező Holt-Sebes-Körös) ismer-
tek voltak, csakúgy, mint a ma is meglevő, de szabályozott mellékfolyók, 
mint a Toprongyos, Korhány és a Köles-ér.
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Ezután az érdekes földrajztudományi, történeti kitekintés után, és a térké-
peket szemlélve mondhatjuk, hogy a XIX. századi folyamszabályozási és 
vízrendezési munkák a sárréti táj arculatát alapvetően megváltoztatták.

A táj mai arculatának megismeréséhez fontos, hogy a Sebes-Körösnél 
egy kicsit elidőzzünk.

A kalotaszegi dombok között eredő Sebes-Körös (teljes hossza: 209 km) 
Csucsánál már igazi folyó képét mutatja. A változatos tájakon futó vize a 
Király-erdőt elhagyva (Révi szoros), Nagyvárad folyójaként és a Partium 
után ér ki az Alföldre. A vízrendezés előtt vizének mintegy kétharmada 
a Kis-Sárrét mocsarában, lapályaiban veszett el, medre ezen a szakaszon 
nem is volt ismeretes (lásd a korai felméréseket). Itt a Sebes-Körös Sár-
rétje igen jelentős, mintegy 350 km2 területű volt (szűken fele a Berety-
tyó Nagy-Sárrétjének). A Kis-Sárrét több jelentős és számtalan kisebb 
mocsarat foglalt magában, amelyek között hátasabb részek is voltak, ezért 
teljesen összefüggő mocsár nem alakult ki. A kanyargós és rétbe veszett 
Sebes-Körös árvizei éltették ezt a vidéket, és hozták létre a Kis-Sárrét 
mocsárvilágát. Az itt élő emberek már viszonylag korán igyekeztek némi 
vízrendezéssel a tartósan száraz „szigetek” területét növelni. Életmódjuk, 
építkezésük, a mindennapi élet gyakorlata szervesen alkalmazkodott a 
természeti viszonyokhoz. Bár arról volt szó, hogy a Sebes medre a Sár-
rétbe veszett, de egyes ágak (pl. a ma is létező Holt-Sebes-Körös) ismer-
tek voltak, csakúgy, mint a ma is meglevő, de szabályozott mellékfolyók, 
mint a Toprongyos, Korhány és a Köles-ér.
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A folyó és a táj életében a már említett, országos méretű és grandiózus 
folyamszabályozási és vízrendezési munkák alapvető változást hoztak. 
A kanyarulatok levágása után a Sebest hosszú szakaszokon „egyenes” 
és „magas falakkal” (árvízvédelmi töltések) határolt mederbe kényszerí-
tették. A mocsarak nagy részét kiterjedt csatornahálózattal kiszárították, 
emberi életre és mezőgazdasági termelésre alkalmassá tették. A vidéken 
élő emberek életmódja és a gazdálkodási formák ezáltal gyökeresen át-
alakultak. A régi réti világ eltűnésével a térség agrárvidékké változott. Az 
utolsó nagy tájalakító munka a múlt században végzett melioráció volt, 
mellyel a vidék tovább „szárítására” törekedtek az akkori agrárgondolko-
dás céljai szerint. Ám a táj ma is emlékezik a hajdani világra. A Sárrét itt-
ott makacsul ellenállt és szigetesen szétszórt formában (érmaradványok, 
mocsárfoltok) ugyan, de a Kis-Sárrét helyenként ma is őrzi egykori arcát.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Kis-Sárrét még a mai állapotában 
is rendkívüli változatos, természeti értékekben rendkívül gazdag, de ez 
egyben azt is jelenti, hogy ennek a hosszan tartó fenntartása környezet-
kímélő és természetbarát gazdálkodási formákat és szemléletet igényel. 
Ennek csak az egyik oldalról letéteményesei a térségben található orszá-
gos jelentőségű védett és a Natura 2000 hálózat területei, másik oldalról 
például az agrártermelésnek és tájhasználatnak is idomulnia kell ehhez 
a sajátos tájhoz, melynek hosszú távon való fenntartásában a térség la-
kossága is érdekelt. A Magyar természetvédelmi igazgatás, illetve a civil 
szervezetek előkészítő munkájának köszönhetően az Európai Unió je-
lentős forrásokkal támogatja a fenntartható tájhasználatot és a diverzitás 
megőrzését – lásd Agrár-Környezetgazdálkodási horizontális és zonális 
célprogramok, melyek a térségben gazdálkodókat is érintik.)

A Kis-Sárrét vidékének mai állapotát legjobban a mozaikos jelzővel 

lehet leírni. A szántó-területek mellett fennmaradtak változó vízhatású 
(üdébb és szárazabb), de igen értékes kaszáló- és legelő területek (pusz-
ták), tovább élnek a hajdani vízi világ hírnökei (erek, mocsarak), a talaj 
szerkezetével, fizikai tulajdonságaival (kötött, agyagos sok helyen szi-
kes) összhangban létesített halastavak, kubikgödrök, kisebb vízfolyások 
és csatornák, valamint erdők és erdőfoltok, illetve a kis vízfolyások és 
csatornák. Az élőhelyek és ezek komplex rendszere a kis-sárréti tájnak 
jelentős ökológia és ökönómia potenciálját jelentik.

Az alábbi légi felvételen a Körösnagyharsány határában található foko-
zottan védett Sző-rét mocsara látható, mely egy igen jelentős (fokozottan 
védett természeti terület) emléke a sárréti világnak.

2. Komádi térségében található védett (országos és/vagy közössé-
gi jelentőségű) területek hálózata

Komádi település szűkebb és tágabb környezetében jelentős kiterjedésű 
és változatos, természeti értékekben rendkívül gazdag, különböző típusú 
védettséggel definiált (országos és közösségi szintű) területek találhatók. 

A településtől északra (külterületének jelentős részén) a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság Bihari-Sík tájvédelmi körzetének részterületei 
találhatók. Az 1998 februárjában létrehozott tájvédelmi körzet 17095 
hektár kiterjedésű, a Berettyó és Körös vidéken található kistájak 
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A folyó és a táj életében a már említett, országos méretű és grandiózus 
folyamszabályozási és vízrendezési munkák alapvető változást hoztak. 
A kanyarulatok levágása után a Sebest hosszú szakaszokon „egyenes” 
és „magas falakkal” (árvízvédelmi töltések) határolt mederbe kényszerí-
tették. A mocsarak nagy részét kiterjedt csatornahálózattal kiszárították, 
emberi életre és mezőgazdasági termelésre alkalmassá tették. A vidéken 
élő emberek életmódja és a gazdálkodási formák ezáltal gyökeresen át-
alakultak. A régi réti világ eltűnésével a térség agrárvidékké változott. Az 
utolsó nagy tájalakító munka a múlt században végzett melioráció volt, 
mellyel a vidék tovább „szárítására” törekedtek az akkori agrárgondolko-
dás céljai szerint. Ám a táj ma is emlékezik a hajdani világra. A Sárrét itt-
ott makacsul ellenállt és szigetesen szétszórt formában (érmaradványok, 
mocsárfoltok) ugyan, de a Kis-Sárrét helyenként ma is őrzi egykori arcát.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Kis-Sárrét még a mai állapotában 
is rendkívüli változatos, természeti értékekben rendkívül gazdag, de ez 
egyben azt is jelenti, hogy ennek a hosszan tartó fenntartása környezet-
kímélő és természetbarát gazdálkodási formákat és szemléletet igényel. 
Ennek csak az egyik oldalról letéteményesei a térségben található orszá-
gos jelentőségű védett és a Natura 2000 hálózat területei, másik oldalról 
például az agrártermelésnek és tájhasználatnak is idomulnia kell ehhez 
a sajátos tájhoz, melynek hosszú távon való fenntartásában a térség la-
kossága is érdekelt. A Magyar természetvédelmi igazgatás, illetve a civil 
szervezetek előkészítő munkájának köszönhetően az Európai Unió je-
lentős forrásokkal támogatja a fenntartható tájhasználatot és a diverzitás 
megőrzését – lásd Agrár-Környezetgazdálkodási horizontális és zonális 
célprogramok, melyek a térségben gazdálkodókat is érintik.)

A Kis-Sárrét vidékének mai állapotát legjobban a mozaikos jelzővel 

lehet leírni. A szántó-területek mellett fennmaradtak változó vízhatású 
(üdébb és szárazabb), de igen értékes kaszáló- és legelő területek (pusz-
ták), tovább élnek a hajdani vízi világ hírnökei (erek, mocsarak), a talaj 
szerkezetével, fizikai tulajdonságaival (kötött, agyagos sok helyen szi-
kes) összhangban létesített halastavak, kubikgödrök, kisebb vízfolyások 
és csatornák, valamint erdők és erdőfoltok, illetve a kis vízfolyások és 
csatornák. Az élőhelyek és ezek komplex rendszere a kis-sárréti tájnak 
jelentős ökológia és ökönómia potenciálját jelentik.

Az alábbi légi felvételen a Körösnagyharsány határában található foko-
zottan védett Sző-rét mocsara látható, mely egy igen jelentős (fokozottan 
védett természeti terület) emléke a sárréti világnak.

2. Komádi térségében található védett (országos és/vagy közössé-
gi jelentőségű) területek hálózata

Komádi település szűkebb és tágabb környezetében jelentős kiterjedésű 
és változatos, természeti értékekben rendkívül gazdag, különböző típusú 
védettséggel definiált (országos és közösségi szintű) területek találhatók. 

A településtől északra (külterületének jelentős részén) a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság Bihari-Sík tájvédelmi körzetének részterületei 
találhatók. Az 1998 februárjában létrehozott tájvédelmi körzet 17095 
hektár kiterjedésű, a Berettyó és Körös vidéken található kistájak 
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természetvédelmi és tájképi értékeinek oltalmára jött létre. A Tájvédelmi 
Körzet 33 Hajdú-Bihar megyei település közigazgatási határán fekszik. 
A tájegység jellegében, de szigetszerűen őrzi a hajdani Sárrét emlékeit, 
a másodlagos, ugyanakkor természeti értékekben gazdag tájat és annak 
jellegzetes élővilágát. A Bihari-Sík közösségi jelentőségű (Natura 2000 
SPA* és SCI* terület is egyben).

A Sebes-Körös folyó - szabályozottsága ellenére - teljes szakaszán Na-
tura 2000 (SPA) védelmet élvez, csakúgy, mint a kis vízfolyások közül a 
Holt-Sebes-Körös, Toprongyos, Korhány és Köles-ér.

A Sebes-Köröstől délre a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kis-sár-
réti részterülete (Biharugrai Tájegység) található. A tájegységen találha-
tó mocsár maradványok (Kivágási-legelő, Vátyon, Ugrai-rét, Sző-rét, 
Eperjes), azon túl, hogy országosan védett természeti területek (Nemzeti 
Park), a térségben leghűbben őrzik a Kis-Sárrét ősi arculatát. A vizes (sze-
miakvatikus) területek egy része emellett a Ramsari területek jegyzéké-
ben is szerepel (Nemzetközi jelentőségű vizes- és madárélőhely).

Az alábbi légi felvételen és fedvényeken jól láthatók az említett területek 
földrajzi lehatárolása.(forrás: GoogleEarth – Zöld: Natura 2000 SPA és 
Kék: Natura 2000 SCI fedvény)

*Natura 2000 SPA/SCI: Különleges madárvédelmi (SPA) és Különleges 
természetmegőrzési (SCI) területek, melyek az Európai Unió vonatkozó 

madár- és élő-helyvédelmi irányelveire támaszkodnak, azokkal képez-
nek összhangot.

MEGALAPOZÁS

I. A Varsánykerti tó bemutatása, helyi  jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánításának indoklása

Jelen tanulmány célja alapvetően annak megindokolása, hogy az eddig 
semmiféle védettséggel nem rendelkező, a település belterületén levő né-
hány hektáros, eredetét tekintve mesterséges, de mai állapotában termé-
szetközeli állapotokkal jellemezhető kis tó hogyan illeszkedik a térség 
természeti- és tájképi értékeinek a sorába, hogyan gazdagítja az adott 
települést, nagyobb perspektívában: miként hat pozitívan és szolgálja az 
érintett lakosság jólétét. 

A Varsánykerti tó olyan vizes élőhely, amely már jelen állapotában is 
érték hordozója, de további fejlesztésekkel jelentős, a természetvédelmi 
célokkal összhangban levő, de azokon túlmutató lehetőségeket is hordoz.

Komádi belterületén, a tanulmány tárgyán kívül, még egy mestersége-
sen létrehozott, de új keletű vizes élőhely található a furtai útfél mellett. 
Ezen kívül a térségben több hasonló kis tó található. Ezek közöl mind-
egyiknél jól megragadható azok tájképi és természetvédelmi fontossága. 
Ilyenek például a zsadányi benzinkútnál található, időszakosan leszáradó 
sekély tó és a falu közepén fellelhető Pap-tava. Biharugra (Zsadány fe-
lőli) szélén élőhely rekonstrukciós projekt keretében a Vásár-tó került 
kialakításra és a Bihari Madárvárta (KMNPI vagyonkezelésű) közvetlen 
szomszédságában szintén egy rekonstrukciós beruházással két, jellegük-
ben eltérő, de rendkívül fontos víztér létesült. Ez a néhány példa is jelzi, 
hogy ilyen jellegű élőhelyek (esetenként tovább vitt fejlesztések) nem 134



természetvédelmi és tájképi értékeinek oltalmára jött létre. A Tájvédelmi 
Körzet 33 Hajdú-Bihar megyei település közigazgatási határán fekszik. 
A tájegység jellegében, de szigetszerűen őrzi a hajdani Sárrét emlékeit, 
a másodlagos, ugyanakkor természeti értékekben gazdag tájat és annak 
jellegzetes élővilágát. A Bihari-Sík közösségi jelentőségű (Natura 2000 
SPA* és SCI* terület is egyben).

A Sebes-Körös folyó - szabályozottsága ellenére - teljes szakaszán Na-
tura 2000 (SPA) védelmet élvez, csakúgy, mint a kis vízfolyások közül a 
Holt-Sebes-Körös, Toprongyos, Korhány és Köles-ér.

A Sebes-Köröstől délre a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kis-sár-
réti részterülete (Biharugrai Tájegység) található. A tájegységen találha-
tó mocsár maradványok (Kivágási-legelő, Vátyon, Ugrai-rét, Sző-rét, 
Eperjes), azon túl, hogy országosan védett természeti területek (Nemzeti 
Park), a térségben leghűbben őrzik a Kis-Sárrét ősi arculatát. A vizes (sze-
miakvatikus) területek egy része emellett a Ramsari területek jegyzéké-
ben is szerepel (Nemzetközi jelentőségű vizes- és madárélőhely).

Az alábbi légi felvételen és fedvényeken jól láthatók az említett területek 
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madár- és élő-helyvédelmi irányelveire támaszkodnak, azokkal képez-
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MEGALAPOZÁS

I. A Varsánykerti tó bemutatása, helyi  jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánításának indoklása
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egyiknél jól megragadható azok tájképi és természetvédelmi fontossága. 
Ilyenek például a zsadányi benzinkútnál található, időszakosan leszáradó 
sekély tó és a falu közepén fellelhető Pap-tava. Biharugra (Zsadány fe-
lőli) szélén élőhely rekonstrukciós projekt keretében a Vásár-tó került 
kialakításra és a Bihari Madárvárta (KMNPI vagyonkezelésű) közvetlen 
szomszédságában szintén egy rekonstrukciós beruházással két, jellegük-
ben eltérő, de rendkívül fontos víztér létesült. Ez a néhány példa is jelzi, 
hogy ilyen jellegű élőhelyek (esetenként tovább vitt fejlesztések) nem 135



ritkák a tájegységen.

A lenti képen a Biharugrai Vásártó látható, amely egy roncsolt (illegális 
szemétlerakó), és burjános (náddal, cserje és fajövésekkel sűrűn benőtt) 
terület rekonstrukciójának segítségével nyerte el mai állapotát. (A beru-
házás 2013 ősze és 2014 tavasza között zajlott.)

1. A Varsánykerti tó földrajzi lehatárolása, keletkezése, 
állapotának leírása

Lehatárolás

A Varsánykerti tó Komádi település keleti szélén, közvetlenül a 
településről Magyarhomorog irányába vezető közlekedési út (Fő út) jobb 
oldalán található.

A tó hosszában közelítőleg észak-déli tájolású, nyugati és déli oldalát a 
település legszélső belterületi telkei illetve lakóingatlanjai (Attila és Hu-
nyadi utcák) határolják. Északi (rövidebb) oldala keskeny mezsgyével el-
választva, közvetlenül a Fő úttal, keletről kis parcellás zártkerttel határos.

Alapadatok:

A terület északi sarkának koordinátája (2):

 WGS84: 47°00’50.28”/21°30’34.63”

 EOV: 837171/188474

Helyrajzi szám:belterület 2579

Tulajdonos:Komádi Város Önkormányzata

Művelési ág:kivett (anyaggödör)

Kiterjedése:4,6992 ha

A tó hossza (közelítő adat): 350 méter

Legnagyobb/legkisebb szélesség (közelítő adat, beleértve a parti növény-
zetet is): 130m/70m

Szabad vízfelület nagysága (közelítő adat): 2,4 hektár

A part menti növényzettel (nád, gyékény) fedett zóna szélessége válto-
zó:2m-40m

A mellékelt légi felvételen (forrás: GoogleEarthfedvény QGIS projekt-
ben) ábrázolva a Varsánykerti tó és közvetlen környezete
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A tó keletkezése

Keletkezésének idejére pontos adatot nem találtam, de az bizonyos, hogy 
vályog építőanyag (tégla, vert vályog alapanyag) több évtizedes kiter-
melése során keletkező gödörről van szó, tehát eredeti és feldolgozott 
anyaga Komádi és a környező települések fal anyagában található. A vá-
lyog az égetett és egyéb építőanyagok elterjedése előtt az alföldi épít-
kezésekben szinte kizárólagos fontosságú alapanyag volt. Tekintettel a 
vályogvetésre alkalmas talajtípusra (fizikailag kötött, agyagos), a kelet-
kezett anyag-gödör medre jó vízzáró tulajdonságú, ezért az összefolyt 
belvizeket, összegyűjtött csapadékot megtartja, így az évtizedek során 
egy kistóvá, természet-közeli élőhellyé alakult át.

A tó jelenkori állapotának leírása

Helyszíni bejárás során karakteres szelvényű, esetleg műtárggyal szabá-
lyozott, becsatlakozó csatornát nem találtam (egyes helyeken viszont a 
terep adottságai miatt nem lehetett közlekedni), így feltételezhető, hogy a 
víztestnek jelenleg sem feltöltési, sem lecsapolási lehetősége nincs. Víz-
szintjét döntően a csapadék és a környező területek domborzati viszo-
nyaiból következő becsorgások alakítják. Pontos információt a kérdéses 
terület talajvíz-állapotairól nem találtam, de ennek hatása sem zárható 
ki. Átlagos csapadékviszonyok között a tó (illetve annak egy része) fo-
lyamatosan vízborított, de szélsőségesen meleg és aszályos időszakban 
részben vagy teljesen ki is száradhat, a vegetációból ítélve a meder mély-
sége változó.

A tó parti-zónáját változó szélességű (lásd az alapadatoknál), parti nö-
vényzet borítja, amely jellegénél fogva madár-költőhelynek is alkalmas.

A tó jelenlegi állapotában több, degradációt okozó, veszélyeztető ténye-
zőt is lehet találni. Az egyik legszembetűnőbb a part több helyén meg-
figyelhető, számottevő mennyiségű kommunális hulladék elhelyezése. 
Nem ennyire szembetűnő, de feltételezhető a keleti oldalon található, 
mezőgazdaságilag hasznosított (növénytermesztés) területrészről műtrá-
gya és növényvédőszer maradványok ki- és bemosódása (pontos megál-
lapítás vízminőség és talajminta célzott vizsgálatával lehetséges). Ennek 
és a kommunális hulladéknak határozottan negatív hatása van a tó bioló-
giai egyensúlyára (pl. eutrofizáció, mérgezés). Természetvédelmi szem-
pontból problémát jelenthet a lakóingatlanok relatív közelsége, mint zaj-
szennyezési forrás, és úgy is mint más humán eredetű zavaró hatások. A 
problémák sorába illik a vízkormányzás lehetőségének hiánya is.

Mindezen problémák ellenére a Varsánykerti tó egy másodlagos, de már 
jelen állapotában is értékes természet-közeli vizes élőhely, amely tájkép 
értéke és a gazdag madárvilág miatt rendkívül értékes. Ez az ökológiai 
potenciál sok, a természeti értékek fejlesztését, lakossági-jóléti célokat 
szolgáló beruházásnak lehet az alapja.

A következő oldalon található fényképfelvételek tájékoztatnak a Var-
sánykerti tó habitusáról kora tavaszi aszpektusban.

(felvételek készítésének időpontja: 2017. 03. 14.)
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Nádas sziget és a tómeder változó szélességű szegélynövényzete
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Illegális szemétlerakó-hely a tó déli oldalán
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A szomszédos zártkert mezőgazdaságilag művelt, kisparcellás területe

2. Természeti értékek leltára

A Varsánykerti tó az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási rendszer 
(Á-NÉR) szerint az Egyéb Élőhelyek (U7- Homok-, agyag-, tőzeg- és 
kavicsbányák, digó- és kubikgödrök) kategóriájába tartozik. Az élőhelyi 
besorolást pontosítva: kistó jellegű, vizes (szemiakvatikus) élőhely, je-
lentős szabad vízfelülettel és nád-gyékény jellegű, változó mederbenyúl-
ás szélességű szegélynövényzettel.

A terület botanikai értékek szempontjából irreleváns. Az élőhelyre jel-
lemző vízkedvelő növényzet dominanciája található. Társulástanilag az 
élőhely jellemzően nádas és magassásos. Jellemző fajai: a nád (Phragmi-
tes communis), széleslevelű gyékény (Typha latifolia), tavi káka (Scho-
enoplectus lacustris), virágkáka (Butomus umbellatus) stb. A koratavaszi 
aszpektus miatt egyéb lágyszárú, vagy vizes élőhelyhez kötődő mocsári 
növényzet megfigyelésére nem volt lehetőség, erről más forrásból sem 
rendelkezem adatokkal. Feltételezhető, hogy a tipikus hínártársulásra jel-
lemző fajok (pl. békatutaj – Hydrocharismorsus ranae) itt is jellemzőek, 
illetve a tó eutróf jellege miatt jellemző a lebegő hínárnövényzetet.

 A parti zónában sudaras fás növényzet nincs, de hamvas(?) fűz és akác-
jövések találhatók. A part egyes részein nem túl széles sávban bokros 
(jellemzően kökény) növényzetet találtam, helyenként invazív (gyalo-
gakác-Amorpha fruticosa) fajjal vegyesen. Az említett invazív faj bár je-
len van a területen, de jelen állapot szerint nem dominál. A part helyenként 
leromlott jellege miatt lágyszárú invazív növények is előfordulhatnak.

A területre jellemző alacsonyabb rendű, gerinctelen faunaelemekről nin-
csenek felmérésen alapuló információk (a terület ilyen szempontból nem 142
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volt vizsgálva), de a tipikus fajok (csíkbogarak, szitakötők, csíborok, sze-
gélyes vidrapók, planktonikus élőlények, csigák stb.) feltehetően előfor-
dulnak.

A terület elsősorban értékes madár-élőhelyként funkcionál, aminek az 
élőhely fizikai adottságain és jellemzőin kívül a megfelelően széles és 
változatos táplálékbázis a fundamentuma. Ez arra enged következtetni, 
hogy a gerinctelen fauna-elemeken kívül a tó, környezeti feltételekre nem 
különösebben érzékeny halfajokkal (pl. ezüst kárász- Carassius auratus) 
is be van népesedve, de más, köztük esetleg ritkább (pl. réti csík – Misgu-
rnus fossilis) halfajok jelenléte sem kizárható. Ez utóbbi faj megtalálása 
esetén nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a mára tóvá fejlődött gödör a 
Sárrét egy jellemző darabkáját zárja magában.

Kétéltűek és hüllők (melyek minden faja oltalom alatt áll) közül a kecs-
kebéka (Rana esculenta) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) a tár-
gyalt élőhelyen biztosan megtalálható. A két leggyakoribb előfordulású 
gőténk  (Triturus sp.) is valószínűsíthetőek a területen. Ebben az értelem-
ben a Varsánykerti tó igen értékes kétéltű petéző-hely. „Ahol béka van, 
ott sikló is van”. A vízisikló (Natrix natrix) bizonyosan megtalálja itt az 
életfeltételeit.

A terület madárvilága gazdag. Ez a tény már önmagában is indokolja a 
terület helyi védetté nyilvánítását. A vizes élőhelyek eleve számos madár-
faj számára vonzóak. Mivel egy ilyen természetközeli élőhely számtalan 
kisebb habitat komplex együtteséből áll össze, úgy az ezt felkereső ma-
dárvilág is népes és változatos. Számos alkalommal lehet itt megfigyelni 
védett és fokozottan védett madárfajokat. Ezen fajok egy része itt költ, 
más részük csak alkalmi vendég, vonuláskor vagy táplálékszerzési céllal 
keresi fel a területet. A gyakoribb fajok leltárszerű felsorolása a védetté 
nyilvánítás szempontjából kiemelten fontos. Aki nem kíván elmélyülni a 

vizes élőhelyek apróbb, de ugyanúgy fontos és jellemző élőlényeinek a 
vizsgálatában, az a madárvilágon keresztül is ízelítőt kaphat az régi sárrét 
élővilágának színes és látványos forgatagáról.

Emlősfajok közül a pézsmapocok (Ondatra zibethicus), hermelin (Mus-
tela erminea),vízi(kósza?)pocok (Arvicola terrestris/Arvicola amphibi-
us) fordulhat elő a területen, a róka (Vulpes vulpes) rendszeres lehet, de 
a vidra (Lutra lutra) alkalmi jelenléte is lehetséges.

Az élővilág fentiekben taglalt változatossága és évszakos változékonysá-
ga jól mutatja a terület értékét. 

Néhány fajjal illusztrálva: cigányréce, tőkés réce és vízityúk
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3. A Helyi védettség megalapozottsága 

A korábbiakban taglalt táj- és településtörténeti áttekintés, valamint a 
helyi védelemre tervezett terület természeti értékeinek bemutatását kö-
vetően néhány gondolatban szeretném felsorolni azokat az indokokat, 
érveket, melyek ezt hasznos jogi aktust megalapozzák.

Általánosan

•	 A védett területek növelése soha nem öncélú tevékeny-
ség, végső soron a jövő nemzedék felé tett felelős gon-
dolkodás és jelen időszakban az emberi életminőség 
javítását (is) szolgálja.

•	 Komádi szűkebb és tágabb környezete természeti ér-
tékekben rendkívül gazdag, a Kis-Sárrét, mint kistáj 
változatos, unikális jellegű.

•	 Ez a gazdagság a táj- és kultúrtörténeti emlékekre, ha-
gyományokra egyaránt vonatkozik. A hatékony termé-
szetvédelem ezekre az értékekre is épít.

•	 Fontos, hogy ezek az értékek megismerhetőek és be-
mutathatóak legyenek.

•	 Egy ilyen és hasonló terület természetvédelmi szem-
pontokat szem előtt tartó rehabilitációja, az élőhely-fej-
lesztések során pozitív irányba ható minőségi változá-
sok keletkeznek. Ez nem csak az ökológiai szempontok 
szerint kívánatos, de a település gazdasági lehetőségeit 
is növelik.
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•	 Már önmagában a védettség ténye jelentősen hozzájá-
rul ahhoz, hogy a legjelentősebb károsító folyamatok-
nak a törvény erejével hathatósan gátat lehessen szabni.

Konkrétan

•	 A Varsánykerti tó tájképileg is értékes színfoltja a te-
lepülésnek.

•	 Az ilyen és hasonló vízterek és élőhely típusok, ha izo-
láltnak is tűnnek, egyáltalán nem azok, ilyen módon is 
szerves és fontos részei a térség ökológiai rendszeré-
nek, részei az ökológiai folyosóknak.

•	 Az élővilág képviselői egy részének ez az élőhely 
önmagában az életet jelentő otthonterülete, mások 
(pl. a madarak) összekötik a közelebbi és távolabbi 
élőhelyeket, élőhely típusokat.

•	 A Varsánykerti tó értéke önmagában is vizsgálható, 
de ezen túl része egy olyan komplex rendszernek, 
amely összekapcsolja a különböző jellegű és minőségű 
víztereket (Sebes-Körös, csatornák, más hasonló ku-
bikgödrök, természetes vizes élőhelyek, kis vízfolyá-
sok).

•	 Komádi településének belterülete, köszönhetően a kül-
ső területek magas ökológiai értékének, a térség leg-
népesebb gólya közösségének ad otthont. (évi rend-
szerességgel 24-30 pár körül van a költőpárok száma, 
akik évente 65-90 fiókát röptetnek - Gebei Lóránd köz-
lése). A Varsánykerti tó, a környező gyepes és szántó 

területek, de a Sebes-Körös parti részei és gátoldalai a 
gólyák ideális táplálkozó helyei.

•	 A nádi énekes madarak vagy lepkék metapopulációi 
(diszperzió által összekötött, egyidejűleg létező, de 
térben elkülönülő populációk) megtalálhatók az ilyen 
és hasonló élőhelyeken. Így ezeknek a területeknek az 
épsége az adott faj egésze szempontjából kiemelt fon-
tosságú. (Egy vagy több ilyen élőhely eltűnése az adott 
faj egészére negatív hatású)

•	 A fenti fogalom más dimenzióban úgy is értelmezhető, 
hogy a táplálékukat nagyobb területen összegyűjtő ma-
darak (erre is jó példa a gólya) esetében a kis tó nyúj-
totta táplálékbázis (vagy annak hiánya) kihat az adott 
stratégiát követő faj sikerességére/sikertelenségére.

•	 Aszályos években a Varsánykerti tó, mint vizes élő- és 
táplálkozó hely szerepe lényegesen felértékelődik.

•	 Ez a víztest lehetőséget ad arra is, hogy a település bel-
vízrendezésébe, mint gyűjtő és befogadó tér bekapcso-
lódjon, aminek megfelelő kivitelezése esetén az élő-
hely értéke sem csökken.

•	 Mivel erre vonatkozó felmérések még nem készültek, 
nem lehet azt sem kizárni, hogy ez a habitat igen ritka 
és értékes gerinctelen fajoknak is otthont adhat. (Re-
fúgium jelleg)

•	 A Varsánykerti tó sajátos térbeli pozíciója, az esetleges 
későbbi fejlesztések során lehetővé teszi a természet-
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védelmi prioritások és a jóléti funkciók harmonikus 
összekapcsolását, érdeksérelem nélküli megoldását.

•	 Mivel a tárgyalt víztér egy településeket összekötő út 
mellett található, az ott látható madárvilág kellemes 
látványt nyújt az utazóknak.

•	 A tó megfelelően kiválasztott környezete feltétlenül 
alkalmas természeti, táj- és helytörténeti bemutató he-
lyek, infrastruktúrák létesítésére. (pl. helytörténeti mú-
zeum, de ebbe a körbe tartozik például egy madárme-
gfigyelő-les i

Természet és hagyomány

 A múlt századok hagyományai meghatározták egy-egy nép vi-
szonyulását és megmaradását. A falvak életében ősidőktől élt a közösség 
szelleme. Amikor valamilyen nagyobb sűrgős munka ideje elérkezett, 
összefogtak a rokonok, sógorok, komák és barátok. Íratlan törvény volt a 
testvéri öszefogás. A közös munka szinte ünnepnek számított, legalább-
is nagyobb vendégeskedésnek érezték a falusiak, amikor egy-egy ilyen 
közös munkára összejöttek. A konyha ilyenkor mindig kitett magáért. 
Ezek az alkalmak a falu társadalmának olyan eseményei voltak, ame-
lyeknek kulturális tartalma is volt. Azok a munkák, amelyeket egyhely-
ben végeztek, és csak a kéznek adtak dolgot, alkalmasak voltak a közös 
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éneklésre, mesemondásra, hírek továbbadására. A katonaviselt emberek 
elmondták élményeiket. Egy-egy tollfosztáskor, kukoricafosztáskor vagy 
a fonókban a mindennapi élet komoly és vidám ügye került terítékre. A 
családi események - keresztelő, lakodalmak, halotti torok – is közössé-
gi alkalmak voltak. Minden ünnepi alkalmat megelőzött a készülődés, 
ahol közös munkával végezték a vendéglátást. A szokások nagy része el-
tűnt, hiszen a világ kereke nem áll meg és minden csak átmeneti. Minden 
megváltozott és új szokások születnek.

 A modern kor, az ipari-technikai civilizáció hatalmas fejlődése 
mellett számos ártalommal jár. Elpusztítja a hagyományos kisközössége-
ket és a természettel harmóniában lévő embereket. Ezek a falvak, Örvénd, 
Pósalaka, Pusztaújlak, Telki, sőt Telegd igen régen elveszíthették ősi nép-
rajzi sajátosságaikat. Ennek oka talán a nyílt földrajzi fekvés, a falun átha-
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ladó, Váradot Kolozsvárral összekötő országút, és magának Váradnak, a 
nagyvárosnak a közelsége. Ezek ellenére a zárt falusi közösség mégiscsak 
megőrzött bizonyos sajátos hagyományokat, amelyek ha nem is teljesen 
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meg a falu településrendjét és így a telek helyzetét is. Régi térképek hiá-
nyában nem tudni, milyen lehetett évszázadokkal ezelőtt a falu telekrend-
szere, az út egyik és másik oldalán. A hegy felőli oldal mezőgazdasági 
szempontból értékesebb volt, mint a Körös felőli rész, az egymás melletti 
telkek hosszú sora megszakítatlanul sorakozott a falu egyik végétől a 
másikig. A hegy felőli oldalon a telek az udvar folytatásaként felnyúlt a 

domb lábáig, sőt a középkorban talán tovább folytatódott a szőlőparcellá-
ban. Ennek a telekrendszernek a maradványai még ma is megvannak, de 
a szőlők már nagyon régtől nem a telek egyenes folytatásában terülnek el.

 Visszaemlékezések alapján a század elejei újlaki telek a követke-
zőképpen nézett ki: az udvaron a házzal szemközt épületsor húzódott - 
nyárikonyha, istálló és szekérszín. A nyárikonyha és az út melletti kerítés 
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között volt a kút; a szekérszín hátuljában pedig a disznóól. Az udvar után 
következett a belsőség, amely felnyúlt egészen a domb alatti gyalogútig. 
13 évvel fiatalabb Nagy Máriát (sz. 1847.). Ő gazdag lánynak számí-
tott abban az időben, mert vagyonmegváltás címen 100 forintot kapott. 

A belsőséget két részre 
osztotta a hegyre vezető 
gyalogút. Az udvar foly-
tatásában először a zöld-
séges kert terült el, ahol 
a zöldségek (sárgarépa, 
petrezselyem, ugorka, 
kevés hagyma) mellett 
a múlt századok egyik 
leggyakoribb fűszerét, 
a sáfrányt is termesztet-
ték. Ezután következett 
a gyümölcsöskert dió-, 
szilva-, alma-, barackfák-
kal, majd egy darab ren-
desen művelt föld. Az út 
másik oldalán, a szekér-
szín folytatásban volt a 
trágyadomb, utána pedig 
a szénásszín. E mögött is 
rendesen művelt föld kö-
vetkezett egészen a domb 
aljáig. A felaprózódások 
következtében a század 
elejére már a legtöbb te-
lek nem volt ilyen nagy. 
Ezeket a nagyobb telke-
ket régen „szabados” te-

leknek nevezték, általában kétszerte nagyobbak voltak a többieknél.

Ebből a pénzből húzatták 
fel a vályogfalú kisházat. 
Falai néhány évvel ezelőtt 
ledőltek, de a vertfalú régi 
ház még most (1983) is 
áll. Talán a kisház felépí-
tésekor változott meg az 
addig nyitott tornác képe. 
Az oszlopok közét de-
rékmagsságig vályoggal 
rakták be. A tornácon állt 
valamikor a faragott ke-
ményfadeszkából facsa-
pokkal összeállított hom-
bár. Ez volt a kisebbik 
hombár, a nagyobbikat a 
padláson tartották, mind-
kettő szétszedhető volt. 
A deszkák szélei nem il-
leszkedtek egymáshoz, 
a felső ráment kissé az 
alsóra. Bizonyára a kör-
nyék szlovákjaitól vették 
valamikor, e vidéken ők 
foglalkoztak hombárké-
szítéssel. Miután már nem 
használták őket, tűzre ke-
rültek a többi „ócskaság-

gal” : mángorlóval, vonópaddal együtt.
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Felsőlugos
A régi újlaki házat a 150. szám alatt még éppen meglévő épület leírása 
alapján próbálom bemutatni. A ma üresen álló (egyébként már lakha-
tatlan) ház egykori lakói úgy tudják, hogy száz évesnél sokkal régibb, 
mert a családi hagyomány szerint az 1870-es években csak bővítették. 
Beosztása tipikus: az utcára nézett a nagyszoba („nagyház”), amelyben 
az 1910-es évek végéig a pitvarból fűthető búboskemence is volt. Azután 
vaskályha került bele. A szomszédos helyiség a pitvar („pitar”), amely-
nek jó részét a kemence, rakott tűzhely és katlan foglalta el. Felettük 
sötétlett a nagy szabadkémény. Az I. világháború után innen is kitették 
a kemencét a sütőháznak nevezett nyárikonyhába. A szabadkéményt is 
módosították, ide akasztották a füstölnivaló disznóhúst. A pitvarban a 
mestergerenda magasságában (alacsony volt a ház) polc húzódott szám-
talan különböző nagyságú, virágos, sötét zománcú cserépedénnyel (fa-
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zék, szilke). A polc két végén a falon két nagy, világos zománcú cseréptál 
függött. A szabadkémény alatt félkörben virágos cseréptányérok voltak 
felakasztva. A pitvar után építettek az 1870-es években még egy szobát, 
a „kisházat”. Ekkortájt vette el ugyanis a két gyermekkel özvegyen ma-
radt Bogár Miklós, a ház gazdája a nála 13 évvel fiatalabb Nagy Máriát 
(sz. 1847.). Ő gazdag lánynak számított abban az időben, mert vagyon-
megváltás címen 100 forintot kapott. Ebből a pénzből húzatták fel a vá-
lyogfalú kisházat. Falai néhány évvel ezelőtt ledőltek, de a vertfalú régi 
ház még most (1983) is áll. Talán a kisház felépítésekor változott meg 
az addig nyitott tornác képe. Az oszlopok közét derékmagsságig vályog-
gal rakták be. A tornácon állt valamikor a faragott keményfadeszkából 
facsapokkal összeállított hombár. Ez volt a kisebbik hombár, a nagyob-
bikat a padláson tartották, mindkettő szétszedhető volt. A deszkák szélei 

Disznóvágás

nem illeszkedtek egymáshoz, a felső ráment kissé az alsóra. Bizonyára a 
környék szlovákjaitól vették valamikor, e vidéken ők foglalkoztak hom-
bárkészítéssel. Miután már nem használták őket, tűzre kerültek a többi 
„ócskasággal” : mángorlóval, vonópaddal együtt.

Ugyancsak visszaemlékezésekből ismeretes annak a háznak száz évvel 
ezelőtti bútora. Festett, tulipános volt, talán körösfői, de az sincs kizárva, 
hogy barátkai, vagy báródi készítmény lehetett. A következők tartoztak 
hozzá: ágy, nagy láda (a szekrényt helyettesítette, 1,80-2 m hosszú volt), 
almárium és asztal.. Az almáriumnak alul két ajtaja volt, belsejében pe-
dig egy polc. Felső részén két polc tartotta az odarakott tányérokat. A 
bútor festése az I. világháború utánra már megkopott, ezért egyszínűre 
lefestették, később pedig eltüzelték.

A régi házakat rendszerint az udvar egyik oldalán, a telek hosszára épí-
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tették. Egyik- másiknak az utcára néző tűzfalát cifra, fűrészelt deszkák 
szegélyezték, felső oldalukon tulipánsort alakított ki fűrésszel az ács. 
Ugyancsak ily módon készült az utcaajtó felső része, amelyen két, egy-
mással szembenéző madár volt fűrésszel kialakítva. (Más vidékeken, pl. 
a Székelyföld egyes részein még vannak ilyen kapufelsők.) Némelyik 
ház tornáca alul ferdén keresztbetett lécekkel volt berakva, a tornácajtó 
(„rosti”) is cifrán fűrészelt deszkákból volt összeállítva. Ezeken is tuli-
pánmotívum látszott. A 20-as, 30-as években még jócskán lehetett ilyen 
díszítéseket látni az újlaki portákon.

Ez a fentebb leírt igen régi háztípus más vidékeken is megvolt. Ezt az 
épületformát Újlakon a 20-as évek végén az ún. „elles ház” váltotta fel. 
Az L alakban épített háznak (innen a neve) már két nagyszobája nézett 
az út felé. Ezzel egyidejűleg az udvar külső képe is kezdett megváltoz-
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Alsólugas

ni. A házzal eddig szemben épített épületsort most már inkább az udvar 
szélességében kezdték elhelyezni. Egyre kevésbé használták a fűrésszel 
cifrázott széldeszkákat, kapufelsőt, rostélyt. Az utolsó újlaki ácsmesterek 
között megemlíthető id. és ifj. Kövesdi Mihály (apa és fia), Lukács Imre, 
Bódis Ferenc és Szakács Samu. Ezzel az épülettel kapcsolatos minden fa-
munkához értettek. Nem az ácsok kihalása vagy hozzá nemértés, hanem 
a megváltozott divat miatt tűntek el a fűrésszel kialakított díszítőelemek.

Minden ősszel sor került a reguta bálra, amelyet a besorozott legények 
rendeztek. Ezek összefogózkodva végigdanolták az utcát, ezután követ-
kezett a bál. De ez évente csak egyszer volt, míg a névesték több alkalmat 
kínáltak egy kis vidámságra. Régen inkább csak az idősebbek névnapjait 
tartották meg. Egyes házaknál csak pogácsával, vagy fánkkal és borral, 
máshol teljes vacsorával kínálták a köszöntőket. A fiatalok sokszor a ház 
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ajtaja elé lopózkodtak, és ott vágták a küszöbhöz a hamuval megtöltött 
ócska cserépkannát, hogy odajövetelüket hírül adják. Nagyot pukkant, és 
persze sokat kellett utána takarítani. Aki odavágta, igyekezett úgy elsza-
ladni, hogy meg ne fogják, vagy elbújni az istállóban, udvaron, hogy meg 
ne találják. A névestéken is megjelentek a maskurák, éppen úgy, ahogy 
a fonóban is. Természetesen arra törekedtek, hogy ne ismerjék fel őket.

Természeti feltételek és táplálkozás 

Az étkezés bőségét a gabonatermés mennyisége és a levágott disznó húsa 
határozta meg alapvetően. A kenyérnek való liszt nem minden családban 
tartott ki az új kenyérig, különösen a népesebb házakban. Ezek május-
ban, júniusban lisztet vettek, esetleg kölcsön kértek. Ugyanekkor egy-
egy tehetősebb gazda, akinek terményfeleslege volt, Váradra fuvarozta 
azt, mert itt kelt el a legjobban. 

A hús szükséglet legnagyobb részét a hízlalt disznó fedezte. Érdemes 
megemlíteni, hogy régebben Újlakon is „orjára” bontották a disznót, 
mostanában pedig karajra, éppúgy, mint más erdélyi magyarlakta fal-
vakban. Az orjára bontott disznónak megmaradt mindkét oldala (tulaj-
donképpen ez volt a cél). A két oldalast megfüstölték és téli reggeleken 
pergelt (megpirított) hordóskáposztával ették a sült oldalast. Persze a 
disznóhús mellett más húsokat is fogyasztottak. Néha tyúkot is vágtak, 
libát azonban ritkán, mert ezeket eladásra hízlalták, tömték. A telegdi 
cigányok a Körös újlaki részén is halásztak, hálóval, tőlük gyakran lehe-
tett egy-egy füzér halat venni egy kis lisztért, krumpliért. Ha kaszáláskor 
kisnyulat fogtak a mezőn, ládában felnevelték, nyúlpaprikás lett belőle. 
Nyulat csak az lőhetett, akinek vadászpuskája volt. Ezen igen kevés em- Alsólugas168
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Alsólugas

ber közé tartozott Bódis Pál nagygazda. Nevenapjára, amikor 25-30 sze-
mélyt is vendégül látott, két disznót vágott, ráadásul pedig négy-öt nyulat 
is tálaltak az ínyenceknek. 

Sok családban naponta csak kétszer ettek, délelőtt 11 óra és délután 5 óra 
tájban, ami már vacsorának számított. Ebédre először levest (krumpli-, 
paszuly-, pergelt-, köménymag- stb. levest) ettek, másodiknak általános 
volt a száraz (gyúrt) tészta. Leginkább csak üresen ették, de túróval, di-
óval is ízesítették, vagy derelye, nudli, gombóta formájában fogyasztot-
ták. Másodiknak paprikáskrumplit is főzhettek, vagy krumplimóringot, 
amit sült kolbásszal, vagy sült oldalassal tálaltak. Vacsorára rendszerint 
azt ették, ami megmaradt délről. Ha nem maradt, száraztésztából, vagy 
krumpliból készítettek valamilyen ételt, ami nem volt aznap délben. De 
általában főtt ételt vacsoráztak. Vasárnap tyúkot vágtak, vagy marhahúst 
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Mezőtelki

vettek a mészárszékből, úgyhogy a húsleves meg a töltöttkáposzta min-
dig megvolt. Régebben ugyanis a sonkát nem ették meg úgy nyersen, 
mint most, hanem káposztát töltöttek vele. Ezután fánk, vagy csőröge, 
vagy tarkedli, esetleg tepertős pogácsa következett. 

Télen a disznónyelvvel (akkor nem tették bele a hurkába, bőrsajtba) rend-
szerint aszaltszílva levest főztek. A gyümölcsleveseket tejjel habarva, 
míg a krumpli-, paszuly- és más leveseket rántással készítették ki. 

Tavasszal szőlőnyitáskor reggel szalonnát sütöttek, hagymát faltak hoz-
zá. Ebédre kockatésztás pergeltlevest ettek, utána krumpli vagy paszuly-
levest egy darab hússal (két levesfélét egymás után). Este a megmaradt 
levest fogyasztották el és valami száraztésztát, tavasszal inkább nudlit 
mert nem kellett tojás az elkészítéséhez.
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Nyáron a mezőn reggel kenyeret, szalonnát, hagymát, vagy ugorkát et-
tek, esetleg zöldpaprikát. Ebédre már csirkehús is volt, mert nyárára a 
legtöbb helyen megnőtt a vágnivaló csirke. Általában zöldpaszulyleves, 
savanyú krumplileves, húsleves, tökkáposzta leves volt az első fogás, 
utána csirkehús következett rizzsel, makarónival, krumplival, galuská-
val. A krumplimóring mellé rendszerint ugorkasalátát adtak, úgy tartot-
ták, hogy ez után nem szomjazik annyira meg az ember. A nyári ebédek 
változatosabbak és nagyobb tápértékűek voltak, mint a tavasziak.

Ősszel szüretkor leginkább tyúkot vágtak, a húsleves után a sült tyúk 
következett rizzsel, majd üres, vagy töltött kalács. Más helyen gulyást 
készítettek marhahúsból, ahol kevesebben voltak, ott libát vágtak. Olyan 
család is volt, ahol csak szalonnát adtak. Újlakon nem tartottak birkát, 

Mezőtelki

ezért nem volt divat a szüreti birkapaprikás sem, de néha előfordult.

Minden ünnepnek megvolt a maga étrendje. Nagypénteken például pat-
togatott tengerit szemelgettek, aszalt körtét, aszalt szilvát, és aszalt almát 
főztek össze, azt ették. Mire este az első csillag feljött, kifőtt a száraztész-
ta, amit túróval ízesítettek. Húshagyókedden tyúkot vágtak, tyúkhúsle-
vest ettek, hogy a kender ne legyen majd folyófüves. Ugyanakkor rétest 
sütöttek, kásával, lekvárral, túróval, esetleg diöval töltötték. Ha nagy is 
volt a család, annyit mégis sütöttek, hogy mindenkinek jusson vagy két 
karika.

Az eddig felsorolt ételeken kívül természetesen mást is ettek. Ha friss 
máléliszt került a házhoz, puliszkát is főztek, tejjel, zsírral fogyasztották, 
vagy lekvárral összerakva (egy réteg puliszka, egy réteg lekvár, és így 
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tovább). Ha a gyermekek délután otthon éhesek voltak, jóllaktak zsíros-
kenyérrel. A közeli erdőben gombát (főleg keserű- és sáfránygombát) is 
lehetett szedni. (A gomba fogyasztása itt természetes volt, nem úgy, mint 
pl. a Torda melletti falvakban, ahol valahogy azt tartják, hogy gombát 
csak az eszik, akinek egyáltalán nincs mást mit ennie). Téli estéken ked-
velt csemege volt a sült tök. Régen nem volt annyi gyümölcs, mint mos-
tanában, de a lehetőség szerint tettek el télire a pincébe (nem befőzve) 
almát, esetleg körtét, aszalt szilvát. Ezek inkább a gyermekek csemegéi 
voltak.

Régen nem tettek el zöldséget télire, paradicsomot is nagyon keveset. 
Ezt az I. világháborúig nem is ették, nem volt szokás. Először orosz 
meg szerb hadifoglyoktól látták az itteniek a nyers paradicsom evését. 
A fogyasztásra szánt krumplit télen a pincében tárolták, a vetőkrumplit, 
„burgundit” (marharépa), magkáposztát elvermelték a kertben. Ha valaki 
tarlórépát termelt a tehénnek, úgy vermelte el, hogy egy lyukon ki is tud-
ta szedegetni. A verem magasabb helyen volt, nehogy a víz felfakadjon, 
és nem minden évben ugyanott. A gödröt szalmával bélelték ki, ezzel is 
fedték, de erre még fölréteg is került, sőt a tetejére kórót is raktak, hogy 
a tyúkok ne kaparják le a földet. Volt, aki a föld felszínére készítette a 
vermet (ahol vizes volt a talaj), a földre vastagon szalmát tett, erre rakta 
a terményt. Körbeárkolták, hogy a víz ne tegyen kárt benne, a szokásos 
módon fedték.
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