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kedves olvasó!

,,Úg],iarlják, lDliden \árojrak leste eS lelkc \an, .\ tcstct dz ulak, ur..ik.
t.r.k. h'i7ak és középüleiek adjik. i LéLek pedis az, anil a bcnnc ]akó cnbcrck
tes7n.k ho77'L A \,áros teste ó\ l.lke eg],arínt a jelelüen él. dc nrnrdkcttó
i()l!vást ! n]Últla ulx]."

Sokri].kólpcn Lel]el tjszte]egni Vnonlrk nlil]tja eLótt és e 1xh je]es sze,
mél,vi§égej elöi1, Akár úgy js, áhog\ Dr Helmécz}, N{ít),ás lre]!,törté ésZ ]eg_
újdblr kijtetében tetie, n]el! kivá]ó goDdoltbt é§ Delrtes célt 1eslesi1 meg: ósZ_
!7.g_,-iijti. feLdo]goz7a éS köZZélcszi Dünahxlaszli \,álossá \ájáSának iöfiéDe-
1ét. a]ni x mii !álo! minljánnk eg}ik lcn}on]ale í]emulatja á telelii és§Zelke_
7.t s.!lito(sigajl. fellótké])ezi aZ ulclnJv \áho7ásokat kjlél l né\adá§ kö7é]eli
\onatkozásrjri, ós üt.tnavidóllrl élelli]zr ki(Lcxikon'i\al, h.Lyi kölódóSii elő_
d.ilk b.nnltatásáv!l katségle]eniil érdckes ó\ fo.to§ i§lteleiekei ad. Ez.r kjad_
,;,\ ,ll j. ,],l \ ( < ne,\. ,,rU,l 1c,

Kc\as dol(]! ól v€]iink le]eptilésűDk ti)fiénelébóL ilg_v, mrnt utcáLú, terellrk
n.\c \ekilrk a7 e ne\,ekke] ó_\sz.kdpc\oLt, é]etre ke]tefi \,ata1)1enqi ntca és
tal a].tiink ]nindennrpiaillk kőztctlcn s7nrtele. ne]_vben közós 1l1ú]ttl.kal
tisztclhctjiik. leLeniinket élheijük, j o vijnkc1 ten,ezheljiik. Egy kls darab abbó] a
vi]ágból, tn]cLlben ofthon !as}unk, tlrová 1afio^nk, Az utca beleszól éLe_
lunkbc. hisz.D n.\an.k jcLe§ alakjír,aL nc\iikinr k.l.J7tül nrp n]i.t.!| lr_
]álkollaltrnk, hisz.n .zcnjárutll |eszélinrk ró]!, rxgv ufuLunk rá

Aldkuló ós f.]]ijdö városlészeir1k, Ulcájik. 1eleink ne\ejl jobtln mesismeL
l ll. f.,, l1,1, , , rld e.\e .l ll , j,.ll . , ,r.l . l

\rirki \!ldmit lobbln tud. \a$ isnrcr. rz otl viLó éleie nLdato§abb. l-e]e]ósebb
as i.nni ikrlóbb l.hct.

Eblrcn d lcnrón)b.n !j. ]lom kjliinlcló ligy.lnriikbe DI HeLn]éc7v \1áB,á§
lcgú]iblr óS ki!álo h.l\ismeletj nrl] káiá1,

Drln.h.rá§/li ]00i.klóh.l

Dr. szalay László
polgármester
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I)|n.]hrlaszlj NíúzeL]nri Fiiz.tek ijiödik köletal ]lyilit]uk á( onn.kl El !kir]\1 1ö]ylalá9 ainik a l2 a\le] cze]ijtt jfi ..Drlnai-i"r.i, k"rrlg 

"r,"-;g§znóben'' cimil ]99] ban n]egJclenl hel]ismereti k;ternck lle]ybln meg'rt-rr]i\ l, .l ,,_, l ,,.n-l ,: _ -

lln!!, 1 tU, irl, AnJ[.lJlt rrlelL te iPU e\t nke
\,, ],,|_ el l,,- ,,,ld, ,, l U,,,e,en ep ]l^/.l \/ -. : _, .L, e:.\ .lep,,.*'.l .! i. _-,"'

oná]]ó$11, ili ipaíenil.te épüh ki. kóu lekeitasj cson]ólontként cgi kLscbb lcr\r! kLj_|L .|d ttl , J,oJr L llcl kJpUIt
, l,n, ,,._dl ,/l .ll l"l ''r, rr,, ,",, ,,,,. ,in, ..

.b.l llló\ele,o, 1 \,(l l,| ,,,e" j U,.,..,-:,,]-.,, ,,/e,.,- ,l, l
,.Duna]rrra§2li ti]ltó.eie ].Jl, Ill , 

íl)un,]hxra§21] ruIu,"uori r.ir.r"r. .o.n."i]l_]]] l\') kijielekbü 1ele|iilé§iink li]rténeÉl mií ró§zlelcselr bcnrulaltuk
. 
Kön,-virnk calja. hog},azok. aklk ]nár korábban is ltt éllck Dunaharas7tin,

Ll l,'.],,i le{ j l., ,, \ .o| | ^,| ,,,/l _i Je, lU ,t,, l,el , , , -.,
mel}.t o1lhonl]Lndk !ál3Vt(rtlak,

noq\ e Ut\|j hel]LlIt tt nI
Dl dharus.;i űhb 1li1Osúlaklíl.
T,lepl:ik5iiJlk kórljbbiis L1i lu Laöí,
I'űnr\:e*eeítl. iili9 e,!\,4!. i l u tL d rze*e:.kI
Fő ti::ekL:ttt az ltáLat k,|.k.| (:s 11zl)||,é\0|!|:)ií j.//ti9:./.,llg./1 j\
/i., .:.l..$.g.ir,

, /"- ,. / ,,, ,,'

^ )]l 
d., ,,ej., k. r},:r ,p lr

L] ll1,idl , ,| r^' ll Jk t l, l. .k ie \J ro ,l , ,,l,,. ,e. l il,]e
o_,, ,,.:,. , l lel, lU .!|' .,",,"''.",,lo, ],lol,, _ _

r.-, lJ lU lf,1,,,b l,,,,,,,|e , l e, l l|,,,,,l,, .._.nin,elyc belterü|elél é§ !lciin.rk izin]ál
.Kőink. loganiál, lnhnL]]lL!í.1\.a, \:lJeí.l/t1 l)1iJlL dl!ogl ni !:! li!\:iti,t

!tik !\ loIgdssák \ikei!i

Duniharas7ti, 200 j Lrkla]bcr

Dr, Helmócz\ uá§ál
,,PRo l] RBI'!_dijás hch tórtónés7



I. BEVEZETÓ ADATOK

l. Dun!hdrls7tj á7 olszág köztoni lús7érl, Budipesú] dékc ]ik\ő tclcti]
ló5. Tcriil.tón cgykol lólliaj erőd állt, a.\ a7 .\rpíd-korb.rn nrár lakoll !olt, Nc
! é ! el naginn]k iran] kban eLoszot I]:9 bcn. kirnl},i okle!é]ben 1:70 bcn ralál
kozlnk, ,\kkolj biíokoJ!i a Har.lszl}dk vo]iak, A löúk ökben e]néplclcnc
dik, e]pusz(ul ]]-00 ki]liil lléllrel |.l.pc\ckkel épiiLt Lria, Ezi kö\elócn 150
é\en ál lclct.! jobbágyfr Lr li]desúr' klsla]|!x] ]8]-:_|en M9,körségi íangor
§lerel PcSt iidiilijh.]},óié ráiil lTirorl i!, mag_var ]akossígn l,iíoslésszel
bö\iit. Lil.kszámi ]9.10 jg ölszöús.lc Diiveks7]k. A tl \iLághábonrl kiileló
jdoS/ak alonban iárási ós kö.zelköZponlokntk aLj\etetten kedve7ót]en sZá_
l,,ld, l ] ,., o,, ,"r l, ] , , !,, l,'r,,, ,t.",_
dik, 20a]0 b.n lán)!] cimct kap A ]egulóbb] l0 l] é\ eledmén],ei n},onrnn _

aZ ol§Z|ig szj!óbcn a \!nn]7,1§ok \árosakónl: Níxq\rloti7á{ ]0 ]í] ]ea!\ol_
sabban 1'qlodo 1ele]riilésctr.k egvike

2. Terü]ele :9,] ]- nóg),7.1k]lolDetel |]9]1hcktáll. |ne]yen be|ii] aZ elnNLt
rMslé] é\lizcclbcD li]]yanrdfusal g},arapoltó lakó_ iidiilii_, jpar] éS bntr,vaieíi]le
1el|ek lag}sági cló]j, nrdid meghahüa u a() ',,!_o1, Je]entó§ lizekle] boriloll
terülelé ek nag}sagd is] ! I)!Lnn_ig. a Doni li§7a cs3loüu és a jeLen]esi ]0
bán],ato rétén a !áí^ lc!iiletének rri eg! 5 ] ],,!.1i7teniLel Jelentős, \oh
r1)ezógald.rságl lcriilclcl.i foglalel\édóiáljával .g},iift e két ]99í] kólxL nleg_
épii]i Lr] \10_ás és 5],e§ k(]zill ]s Ig! az eg"v,kor cgr \ógci tinnbijt kótc7ij. ]í}1l0
irektínrái 1rag]-obb nrczógr7dasági teri]le1 1'c]ddrdbolódott. i]§§7e7nlgolodolt,
\la ioláb]r c§ökken!e ]cg1'.l]ebb hairuda á 1.]j.s \áIxt.lül.t]r.k F \á]1lrzá_
§okaljolrnulalja. hog], DundhaIiszli beheriil.tanck l]dtár!i. !.ógy §7()mszé_
dos lele]rülés kölülhárc.nnx] ]rosszabb ii\jdcbb (7rka§7on ös§7eétnek. Az
_\]()_es 1ll rirenlén pcLlig hr kiilölr beherillcli hltámitbLák neDr.e]e7|ék _ irenl
lehetne nlegáll]rpllini, ]rol ól \ ége1 Du|.r]r,rrt(71i, ós ho] lé! 

'tl 
x gé!kocsibnn

un7ó Budnpest. !ag\ Takso.\ be]tenrleteíc. N,íl t !álo. négy telepii]ésse] oL},

módon haiálos. ho9,
Eszikorl: részben Iakó_ ós i]dii]ólerüLeli, íóS7bcn külleriilei] helálok éllntkez_
,.k (, , \ \,{, ,,l ,, ,B,,l,,l, ,.l 'ee.,,t , l1_1 "\\

konterler]rá }) a ud ! ar m|r1.3v i00 l50 n]élel méL!§é_!ben íüryil]]k
DunaharasZlr kölrgVgatj\] tenjLelérc
N\1lgaton: Szjge{szenlrlikLi')s fele a h!lál a DunN (i|nák kö7élr\o.il3) ilgy.
hog]. antrak dull,]lralasz{i oldala (de t \zig.ls7.ntn]kli]sj is] \égig
üdii]ó|eg},ed lr,!lralokl.rl, \dgy eSelenkénl Ianm..1j ldkóhi7akkdL treé!iiLt

Dé]en: isrnél réSrbel bel , ró\7ben iidii]o_, rószbcn bá)rvrleíilctck tx]á]k'o7n3k



cg,vnráSsll, i]lct\c ]n.7ógazdasági lerü]elen fuló ikülterii]eli) halOrokkal,
C.upfur a li.lcli. Alsólléllledj l'eLe e§ii oldálol ]lalád ir haláí\oIral \égrg ktlltc
riilel... T)e a l.gi!abbm nrLr\e]ésbe li)got1 hdrdsztj bá.]-aleriilct iS clir n]áI a
ki]7in hitáN,.ndL]g. Eg_v iidii]olerűl.( as .gy tó c\utilr 500 n]ólcn,. \,!n
.\ljl')nónrcdj b.atii]l haláratól, ]gl t ülijd(j város lbko,ati]ldn i;ss7có|i]

3. 
^ 

\áíosl:jn nasy országos közl.licltósi ú1 \ezcl licrcszlt]l. 
^z 

clmúlt la
é\ben epüh NIO-ás aütólLl és a be]ő]e Haíaszhrál kiág,uti új 51 .s (lrriai) litrtt

\7élcs, tcnnószclc! hllárl is képe/ii \ódósá\l)Llrl l]lamrn] r? ilal .. i(
,,,,, \', .c HL\,-] jLelejd l\l\\

tdsúllonal. .!ti\úlik ! \áID§ telii]etére ,r soroLsári rnodeln relrdezo- és konla
ncrá(rakó \.rsúli pályaud\,ll A lhna és i Dunn-Tisza csnlonln iölölt öt ]rid
íkól \ isúti é5 háíom kij7ilt]) 1e7e1 ál, Nlrg a \ asuti ]rá]),ák és \10_áS ill 3Lnlt lral
,rlu|afu. a tIE\'_ ós NíA\ !rJút1,onalrlál lovnb|] hal fe]r],sorontpós köaiti ál_
jáó \i,r

,1, ,\ lakoss|ig,ZáIn l990 bei l5:.li !o]t Na]r]alnkban.:005 elején] li]5ír
ló, A ]e]enlos - ]996 njl ke7dődó iöbb llrjnt kelezel ibs Liko§Ságno!,ekedn!
oka a belelepedés nrch lóleg a \áro§sá tálás óla g\orsult l'el AZ ul.nió ő( a\
bcn a |c]clcnü.z(jk s7' nn 66_i. ó:], 50E, 5ó9 ó, ]-6ó ]ö § jér]].rl as nijk t)á
Dra 8j:ó 9l30, a ni;kjlváIa \ fértiik és nök szarnarnll!3nak eho]tidisa don
löen aZ i.lóSebb, a: a\.n fcLü] kolosztá]},oknáL éIezheló. nllol ]:l1_19l] a

1ir1'1{ó arálr),, lrig lE av.s k.lis nincs ]en,leges kii]önb\ég e li$ak és ]lök
szanarán,la kóZötl A .N]kr.aLkiilj§ég in]ninráljs, AZ ot§7jgo§ álLa_9nnk ke_
\esebb. lnr|i neg]ec]c

5. \ 1elelii]és 3z ell1rúI1 liz ú!bcn p(no]n] tud korábbi .].1rltdis:ii l konr
mrn]ili§ s70]g'i]lxlások telén, \Jhánr n.\,ill](n].g),cdj ló\7 ki\.l.]ar.l i !j]
ldn) ó§ \i7hiló731 fe]u]jlás,r r11c]l.tt t.]j.scn kió]ri]lt a grz, l.].n!] .s
s7enny\í7cslnna há]óZat. !alanrnr1 ! kibcl fl, A7 or.7ágos n),ihjnlrlÍásb!
b.,l.g\,7ct1, n.vct kxpoll lllcáL izhna ]2: lc nijtl. czcn b.lii] ]990 a)l! n)k il
ulcá\a] g),elrpodoli, _\ Slilárd bulkolatil ilrkomr' r\zitj ulak s7ánr! a\ h.jl7!

a l_i é1 alait a koribbintk több ]nin1 háJonNzoro§álá |ó\,ekedeti. és 1-o]_1]_

naios3n nöi,ekszik lo!ább. A válos kóZlekedési \,§7o.},xi jók NlA\_ JS
HEvrasún..nnL3k lá\ol\ági, h.]r,kij7 éS hel),i aLrlóbr§7 áIilok há ó77ák be n
\,ílos1 A NlA\'_ és HF\: álllrnások \7áma] es),irátrl keltő ketló A !álos te_

ni]eié. e DrLn,nr ket, a Dund Ti\za c§ircürán hál!n] kö7iltj é§ \esitt] hid\e7e1
k.le(7ül A7 aLuljárók Slálnt r \íÁ\'as HÉ\'\xsiltjpáL!r, il].tle \l1] á§ eu_
njtl N]Nft: ijt A fén_fsoronpós \asúlj ós HlV itiál(]k t7iDri ha1 A ljul]d]]cn
lc .dponlr ki]7lckedó vo alok. ]IE\i ós tunjbus7Jiirrn)k \7ámr .r.ghl]]dja i



6. Je]lege s7e.int Dunihalas7tj a !árosiasodáS kolát é]ó kjsváros, kcí\,áro
si jelleggel és adottságokkil Az utóbbi]e]]emzóerl n !álo§ tinlanctó\.] fligg
ói§Ze l!)0]-ben Lr_9_vani§ ajelerlióS he]r,i belbl}ássa] rende]kezó /]lllnnd|.1!:rl
s:4]/1!J:., 

'!]..v;ld 
ol_v r epiléSi szabá]tZilol ibgadt]rtolt el 3z iLjonnan pal

cel]áZott tel,ü]eieken. ('|'jszt1 iseLó_teLep. Rakóczl és Petófi_Lige1l. bog], csik
e]ókeJle! bá7xk épilh.tók. éS nlezógazdaságl célú állitiartás neDr fo]\1alheló
\lajd slrrr3 köletke7tek 3z L]icík l-ásrláSál .]őjró rende]etek, Nlindezek n!o_
ntán e kiilrkuló \án]slas7ek dönló löbbségébel e]ökefies, kertes. és ie]n 

'n]afi3t't§n b.rcnd.7kc.t.n t'x]r§ins. kert!árosi otlhorlok epiihek, \,áltlk ur!lko
dó\.'á. lla a ]rá7!k legrlább 80 ",i_ll szabadon á]ló, keíles. elókefes cJaLádi ot1

lrolt, lrlel_vek á s() i. a\ckjg \7jnie kizálólag li]dsziltesek \o]mk. Lzt ki]!.tij
elr nteginduLt a7 ópiilct.k fcLfeLé le{es?kedé§e. Nli eg},lrannid raszt]kbc! n
gasi1o11ak: em.].l.s.k \dgri 1.1őlél beé!íté§esek. 1i§ilot1 ttdkkal. a lráZik ]e-
]enlös léSZéné] élij si)!ónIrv.l. A kel1\,árcsjasodist ! tennaszct is lcgjli A !á-
ros 1eliileiének bij halrnadi enyhé. don]bos, met_v ]eginkibb d Iij!áíos bud.ri
Zöldketle\ tés7.jr. .nrlakc7t.t. Lg!,lnxkkol a 1!ilo! lokozi]dó martókbcn izél-
teúL Nla!!sa|ii].i.s, sorhá7is \ároskö7pont csak.adNinklra. k.Ztt ]élrejön-
lri. kolábbalr il_ven nem aLlkLrLt kj. an !aLód] virosi. éS nem c§rLpán kcl(\árosi
]eLlege1 id ! te].piilaJrck, \lp ainkb3n épii]nek csak etr]el.te\ ]ik(ni)nbóli.
\,álosias, pilkosilotl llki]telepek EzZeL eg},idöben nlegkezdödölt cgr,\! oS

szépiló l-o]],nmal s] dis7köies séililó ulak. parkoLók, vaLarninl atel.kcn, kij7
i|téZntén,!ekné] s7()brok. §7ókőkrLiik 1élesrlése, E,,álo§§7épitéiD.k la\za\ó
\á]i a nrodem kinn]c7.tbdliil ilxme]ep ki3LlkuláSi é§ fun 

'ilrlrü 
lixló\c i_.,

]litld.Ol|L.r&lh!i,\e cgj, \ ll)1j lú)|\ l. or::lic s:^\:bcI



II. DUNAHARASZTI TELEPÜLÉSJELLEGE.
MAI ÉS KORÁBBI VÁROSFUNKCIÓI

A/ Dunah4fasZtí múltbeli srrcPkörci, telepiilésfunkcitii

,Rr,ai tr]/ Duna]r,rít\7ti 1emietén ntgrl]bb. a kereskedeLni u.rkál ós d linnei
]i]ne§l i,édó kalonai .rijd és iabor lalálható. Romja] lnég a 1j, su.lztdbtD i§ fe!
lelhetók
Ha]nng]úLi| A.,-d: Ha \zli as körn},éke a li,lcl].lmilijr7s (7állá§ierülelé ek a

.j//),',l rol ] Kiseb]r d. nrár lélezö ielc|ü]as A Halls7tv nenrZetség bifloka

.lllioLLk .15 Hnlanliak knll/: A Peslli]l kir7vel]enii] délre fek\.ó lerii]et leglbnlo
Sa|b éS ]egn!gj-obb teLepijlé§c. iclcntőS ilalos reiegge]. köle]il\c a nrczi;\ilo

Tirlik iLlős:dk: A pt]Vlili!]k é§ killlelel].n lari]k ad(jz l:is n]iitt hanl,allik.
, b ö-. r.oe< U| |-rri|e
l7a0 ]3..' kij:aní Ujjáie]epi]l iólncl telepesekkel EZ ó lájl a Pc\hij] délle
eso. ,iij siinDiJ:!i_{,,i'' bcca7.ft 1erii]el. Soroksár. I]aras7lj. ]iksol]), köl
ponlja ol.i|n jeLentós lilu. aho] földesur!i, a Laff.tok kastélll é]rrlerlel, a!
.r.]r,c1 b jtola]k kö/ton!ának !á]a!Zlanrk.
lr.rr-l9l]l] lr;.ii] .\ 1isút_ és a HEV \oix] kié] iiése ulál1 liszla. cs.ndcs fl)
]],ásLr Dnna-sz,rk!\7á!n] Pe§l klcn]c t ildiiLóhe]r,é\é !álik Léll.]]ön nrí{djk
\ árosncgyccikant, l magyal l.]ko\ságú F.lj;lilil H,rIasz(i Du.ah!l!\7tj i3_1,

lnár iictűlijh.l,- js, neln puszll. me7ógazdasagi lclctűlc,,
!rl0 ]9:l léílejöi a RLltá../'- (]l l..ái /i3.1 n} ugdij xnrk k]spolsirok a],ríl
nnxrkások lakóhelyckén1 !égig kcr(.s, cs|]ádi háZ]s ofiholrok]ia] .\ l.t.l.|ú
]ók mag]-al an]-rn\.]\ ek ésj.].ntós szálnba prDleslán_l \tllá5údk
Haih k.r,.ak Á7 eddig rószb.n e]küLö ii1o tclctúló\ló!z.k t kö7ponli l,,n]_
lct kjapülésél,e eglb.íonIak, Hara§llit, Inclr, .kkor kö7iSx7lalás]l.rs a P.sti
ki]7torti jáláshoz iano7ik. \,egyes lbgldlkoiású krfiilosi ]e]legú 1.1c|iila.
ka.t. e Pest köil}ékj k]l\,álosok sorlibl kezd enre]kedni
]95|) ]99(): \II \jlághálrorút ki]\,eló ]doszak nc k.d\.7 Hala!7linak PLrl_
gáfulodá\a. válo§§á fqti;dó\. megnL] .\ 1.1\glz.t.slg clijbb eg} nagvobb l!.
7ijga7daság] leLe]rűlólkant kezeli, ó! a tée§7esitéSt elóheli. KéSóbb BlJdlBl
.1frLri,!ra lesZ, alrol x7 emberek ]dkn!k. de mLrllkát nelD ta]á]rük 

^ 
l!k.ss't_Q

l0 9;-i Pe_.lí.]ár do gozlri, 
^ 

tclcti]]és e korszrklran a Ráckc\ci j' ásh07 ke_
di] ál i járáji óS kij[etkölpont()knek Rácke!énck, n ]d Szig.ts7cnn. kLós_
1l]k llircnclcltcn. Uj telr)czij. hogy fe]lidelik ! Du.!hdl!s7tj t.rülelén talallr._
t(') j.l..tijs kal ics!a§l,rl. és a Dur!.r Tjszi .s!ú na épitéSe nteglahoz(a(la a
kolább] \álosszeIL.zctet.

8



B/ Dunah0asati 1.1i saelepkörei, telepiilésíultk(iói

Dmdhuú\.li n,]c?ij]tii ,..tc|kórei ]|)9a íi;i kezdiilőtn rt,ndAiriii glor.san
i. soldlllahidn ii]í.:"dk, b rú|jdn]ía d: órl,ti. hlij: hlnttiüc k!g\l,\db
bu, l,jl|Iló :Clc?iil;sc kö:! e 1.lkcdik [z. fclcnrclkcdés, bár e8},beesjk a

rend§7eNáltáss.]. n.ü clsi;sorba. ! politikai !iszon}-oll \áliozásánek kijs7inr
helö. hanen] kót n]l:] cgymáS1 closiló tónyczijlr .rlipszik A7 egy]k ok:
Drn]ehalis7li fi)]dl!jZr hclyzclc. .lsijlorbNn k(izlckcd.lének nleglá]fu7ála nrj

att ri]énakclijdrk. 
^ 

ltúsik] iaj , .l1r t'enlol iíályhoii, rnmáI \i]!szn)tl, ]rc

1},ile7elé§e.dg}on sleren.sascn n.gl.rljljl, hog)a lehel a7 iLJ f.,j]ijda,ilch.
tósóg.k.l i(')1 krlr.rsl nlni, E kél len}ezö a]apjá ]ndu] n]e! ! \áro,_.á \ál;S 10-

L}3male. a. llakuln,rl ki a liiblr§égük]r€lr új, §Zerleága7ó Y' l]stilrkcrLi},. r)1e-

L} ek ma. ki]\.tk.Zö[:

1. Dunrharaszlj l'óLúajZiLig orszrgos ]eLenióségii kij7útj kijz]ekedesi cso-
mó]nrni, [z.n szeLe]rköle az NlLás hid és 3Z N4(!ás út e]sij szakaiZá ik. !aln-
mint az cb|oL Durtahalaszli leniLetén kjágazó, ü 5l e\ ]i)úi nlegé]rüléSé\eL
e]ikuL kj, A \ áros i törók]rálllrt] NlO-ás, \1]-es, \1]-es rLlxk tdláikolási csotDli-

lDnlid uil.. a nálodik ]egl'ontosabb B|dapesl kórn],éki kil7úii csolnó]ro t
]cs7, r n},ugilr, keletj és dé]i jrán,\n l'öLltak la]ilkozáSi ce|nlnra LZ,rZ 1990-
e\ ó\ck .l.iin lélrejöti szerepkör nap]allr,kban az eg)ik legfontl]sablr \álosl;]-
]es7tó tan}.Zó. lnely a jövo|en 11rég .sak erósödni li]g Hiltllllnál !rilik
ugytDiS nraid kél ágra a böliilö \,10-ás kól_!_1Tni, nreLyn.k ilj ága Budnpeslel
kikcrii]\e a Szegedre és l)ebreceibe \e7.1ó tóufukig yi,z

2. ]pari kereskede]nr] lálo\ é\ tóketrefeklelés] kij7tonl, { ntinieg], _i- l0 é1

,jta alaIuló é§ ]ro\1iLó. jó] kóZnlii\e\ítelt, ]ó ló7Lek.dasscl cllálott 1]rarlelii et
()rsziigos \iSlolrtiib3n is ked\ezii fejleszlésj-|eruhá7ásj l.hcli;saget bjztosii
1.1, Inocicn] rpai !álo9reg_ved nlnknh ki, kóZel ól\en kij7.t.\, \rgv ag},obb,
1iilcl( lcclloLógiii a]k!lmi7ó ilelj ii7emnrel. ]ogi\7likij bázisok]ilr], lnglmk-
1ár.rlkal. közdik több |lgy mrL]lii!.]oná js .óggLt. En ek rl}oJ]rá.
DunirharasztlJ] iöbb ! nnürkah.]r. Drinl ! !rL!rk!!'iL]i]ó. Ig} eg),Ie löbb n Hi
rasl(jra nrlr*ábi]iró. nrjlxl x kó.|_!éklól..rlnd B dlpc\nijl,

3, Ked!ezó adolliágu ke,ná&x. lakóválosi jellegg.l. cn}han do11rbos és

\izlióZell lerii]elekJie].1itá!os. Zöld nö\ éD,vzetes . Si 1,ldj ofthonok tónegelel.
r.llben t'ölds7]nte§. d. gyaklan modeDr stiLurú kefics cstlátti ]rálakkal Kó7el
1;]e.eszben le3l-e]jebb csvcn].lel.s, \egy telótér b.ótilóses eg)edi ienezésú
ipii]etekle], Nö\ek\ij !7án]bdn pedig kii]önbö7ó Drod.nr stilUsl ké]rliseló ke]

]e eS Lakóterül.tlcl ó!,]z ör\7ágos t..,].nciától cltóldcn nől,ek\ó s7ánrú ]!
kossá3giL



.l. Pc\1 ki)nryékelrck cg_vjk tóbb lchctóséget iS kiMto üdűlóh.]r,c _ a Du a

kelLer1leS dunaipanorirtrá\l], iízisporlolási. c§a).aknLráZáSi ]ehcrijsaggel. par
kosiloll, ]ig.l.s sporl szjgette], A Donátó iál,olabb e§ó lcrú].l.. kitermeh s(j
dcllrányák fe]hasl.áLásá\ol ]ól.si]lt údiilótayakka] ós üdülőlele]rekkcl, t7 ol_
s7ltg eg_Yik ]egn.rg,}obb spor|lcmp ng.Jé\e]. \aldInint ij1 e!_v á§lól .]lJrij ielLe_

lrag\ horlr1\7tedjLele]tkcl.

5. Nlirldezek n]cL]ett eg)üjlt bán]a\áros, A lle( a]atli. rnútc$ .jállislr!,]
leriilelcn clh.]yezkedii li]§7in kölclj. r'.hárható kalicskn.sct kjik|ázó bá
n}a\idók ki].dulti 1elc|iiLéSe ht, Budalest haláríban a ,zállitásj e]ónrök lniatt

lebb Je]enl.g ]0 löbb lckláro! bá \,irló lalálhdtó l)unnlraraszlrlr, Kóz.] f.e
rniikodd binr\rkónt 1üásik fe]e iidülo bírr,!njkén1

6. I,1jndehhez járü] .3,! hagyonritnIos lDáI kL]lirblrrn lólc7.ft \,árosit]rlkció
i§: körzeii isko]ll ós kullulálj! köZponli koliibbrn d ké1 lj]ágháború kl]7ötl
polgári rskoláia és iparo\ 1anonc iskolála. nra grmniznllru.s \í7iigriszakki]
za|i\ko á a 1a]alrr l ktlifurá]is lrló7nté!,ve] és rc.d.z!an].jlélérl

7. 
^ 

í'cl\oroltaktroz lár1ll nlég cg.- t(xábbi fö]drajlj !Ltolisiigokon nlapuló
\áro!icil.s7tij térl}elij, O]yan .rggl()n]erácios telepii]as mcl}. .gYsZerre P.5t,
ó\ n]és§em Pesi, Eg}e§ reszenr ugy3n]s Bndape\ltc] assz.nijft le]epüléS. }i(izin
ut!ákkal. nrel)ek.ck eg} ik olddld Budapcsl, mi§ik (]]dali DLrnahar.lszli 1.1ii e_
lelr !an, Fg\lná\ teii]e(ér. kij]csö!örcn ihr,-ú](; ipili_keleskedel]nl, ]tij7 eke_
l,., oe ,rlll,(,|e!| , ,,] ,,,, ,e 

l

',,(: ,t :n,oU||\,\l\\_,,l,,, ll,,,,,,,l 1,1,,, .,\,,,
j,|,U,,,,, l,.',.pC,., 19] cl .,_

lrcrik r n,}lLgodmbb cscrdesebb \ldJkj kelt\irosi élel .\ r nn]7gtL|]ns tó}áro
\i ku]úá 1 ndelr clinx,él

Dunai tltj Il923]

]0



III. TELEPULESSZERKEZET

A/ D l! ltti1 a rus zti te l epii l é s s ieú e a,eté n e k kiu l a ku l ú s a

1. DUrmhara§li tijr,jk iLlaik .]ólli tele]riiléssZerk.7clót neln rst]]er]ük,

2. A megilluLl') tclepii]es - a lőrók kiü7ése utit. ]i00 köni| nrnrr cgyLltcás

ke\,És nr.lló]rutcás ]olrbágyfth jinr lólre a Du a mel]eft da]re !ezeló ol§7ágút
mcnlén, éS teletc\ ]obbigyr'i]u iS numd ll]j ig Eklor terii].t. .] lö]desilli
kastél\1a]] n u]\a. a lij ulca dóLi Szrkasla a \laglal ulcáiq. \alanrj.t d \c]c

|árhulalDosan ftn] Zöldl'.r Utca. a Nádol as Nírg}lí ni.n ki]7illt. ós a \laglxl
ulca rö\id keZC]ö Szakrsz!, Ldkóhizilnak, porláinak J7áIIa-ezen kczd.li idö-
s7dkban - a]i8 hlladia eg a szizat

3, 18,13-bat r Lal}irlek lazdaság okokbóL ünliarlte§erl nr.gszütllellk a feu
dá]]s lobbág}lelkes len{ts7.11 

^ 
] oblrág},ok sza]rnd plrdsz$kká, 3 j obbág" lc]-

kck clldlrató tuLd],ionná \,álrMk Hnlns71] ],]bbigyttlu hel]e1l !a!asllirlU ]esZ.

.{ belelct.tlas iS kiitrnrebbó \á]ik, Ennc]i n}onlán L3ssú 1.1ics^edéS é§ lrko!
!ágnij\eledés ke7diid]k. 

^ 
kaile]),tóL északn, a Zijldli ulcaiól kelcti irán-,barl

új ul..ak.,d.món}eréiek ]óinek Lén.. \ lráz!]i slálna \7á77dl. a lakosok §7ii

.rd köZel iré§7á77dl nó 30 é\ alin

1, ir72-ben TTdr.rszli nig],közsélgé !Ldkul. N,Ióg je]elrtós.bb. hog), l3l]
oe, ,.| ,,l , \l ,, ,, :, l,, ol-_-e, or,,\,,, l \_o|,',',,J
l 19: lrcú a láck.\ .j TIE\'\ona] EZek ir_1.'olnán il] tclc]rűLeslés7 jór létre, U]-

]raraszliüdi]lólclcp aZ |,Iz\ébel é§ Jókri ul.t kölöil. háI(nn hosslorliirLl.'i\dl.
il-ó il1, Kossnlb és P.tijtj ulcák], köZliik néiry kelcs7futcával, l-.7 rd]t,r nrii
ieLsó\',os (cglkorj Fe]söl'iLu) mlgliit, ]900 ban a L3ko§ság száni l1riI ]]ó]
li;,

5, 190ó-bin t |tlccllilásj ]áZ álle!ed a la§ilt\onalon lúlj rés7lc. \í rlcg),

30_]5 heklálo\. háronNzij3 al3kil tedi].1.. r Kdznlcz,v, Szé.hcnyi, Tlllódi ut

.ik ós Nónedi úl kii7ijtt ]9]0 lg lólíc]ön a Rákócz] lig.t. keldetben posldiltg
üIálló teLe|i]ló,k.nl, Teriileléll ]] ul.a ]étesii]

6. EZzel a trl.cl]áZassal párl!!zainosall, ]9(l9 a\ ]9l] köZöfi a D\,rlilóie-
]ep é§ d \l\ú1\oln] lij7ijtt. nr.g].hctós.n nig), lelkekkel. latrc]o aZ ugy|.\,c
Zcll: Tjsa\'rs.]ij 1clcp Ell a parce]]áznsl kiegé§7it] d Nó edj út é\ u Erlsebel
ulcd kazli Szabad l.riilct.n r..]ilral.gcló'kez{:]odo b.apitóse, iii illkul ki i!
utcakéllt a N,íitnon uicn. }1ol1lár ul..a és í\ utca (Inai HoLts},Pál ul.i), EZ7e]

lij7cL 1cllc!!é VnLik a kir7sag lcl\ijt'.tlu\i kölségréSzének kiqrülese

l]



l,, ,l, ], l , l,r, _.ok d ".l_bbllr,| ,,(\ 'l\\_ l , ,,, l ,,, , .,. lr,,r , ,,,
,] ,_ "\'\\_l,] ,(l,,, K , j-(.] ,-' -rl. , li_

,] ,| l .||-U| l ,| lJ , k,,.J,,, el,,D \, ,,,,lf,,l lJ, e l l U _e:] :,,lr. ,l, l\'ieol ,, ,, .l,_l
"l l, o ..,,\I j e, " ,,, ,, (.,f ,,,J,,(,,o,

8, ]<at éliel a Rikóczr ligeli par.]lj7ás Lllan. ]9l] bell nxlul a Petolj
tetetnck t kialakilásN Errnck §olá1),rNó]ned] úléj!Drlj A__] je]ű \i7e \,eze(ő

, , ": l, ll ,,,l lo, _l.,' \l,ir,l,,\.,, \ C l,,
, ,l ,j ( ke ,, ,,. ., | ,bj 

^ ^( ll_].or , .l "t "]9]5 ig i NlrlnkácS\ L]lcáig tinó ré\z. (x sZiikelrb óíclc]nben \el1 P.lijfi_
lc].p], Drqil l1elrán\.' é\lel kasóbb a Golgoli nicáig (otább hnlnd a (.l.krlakr_
tá§ ]]zl i lótll .g!,rdclg knilelezijiélól Keíclnrgcl tele|nek nc\c7lak AZ I
1iláglráború \agéle Du|lhir,rslii .!v 1ekn]lóLv.s naglkölsag. l9]i]_barl kijzcl
6000 ]ak.s! 1!n, Lilo]ck kéllllnuda a paI.c ]'t7ások rircg!]dü].i(i rltinl r0 ó1
a]a(l ]89(ll9]0 k(j7ötl _ k(jltijzötl I]N.eszlila i 1clc|ii]as e1lrikai i.llJ:rÚl is

9. Bál ig] k]alakuh a vl]rosszerkc7et lLapjá1 kqr.7ij nég! te]cpú].sléSZ, a
tároskép n!g\oD furcsa A, Lrj reszck. ehéró.n D]á§ ielepülés.ktijL, nenlaZ,\]
sót'illr]ro/ s7.r\.§en kttcsolód t . j ö,lnel lónc. henenl illól clkü]ónii]len, A le
le]ri]lés ki]7JplésZé , a nlni ccnnuDi]r;n r Dar7§a G_\,ölgj- ut kót oldala nróg be-
e, ., \ ., e.e, lb__,,, , , Je , , ,, -^ 

r_
k, e ,,]r "q,,.,,l .,|,. ,ll \ ll l le
s7cn biizős bijrg}ál és nag} lerűlelú ]nészlromok tag a!:1,fu latl .\ kót !]láchá
.^ | ,| j,, , ,] . ,,,..;,,;,

l0. 1926 bln iilpdrce]]áZásra keiil .r ka\tél],p3rk. es al u1!! nvilrk,r \íi
B,á_\ kiri]r, ui.áig, l9]2_bcn e mjs/homok,tég]agj-ár l.agóse éS lerú].lanek
]i]tal.e]lázlr§a n\(]|lalr rós7ben a btr]gá*ertek (clhilc. iUabb rleg] ul.x il,rkul
ki \7 északi old!]otl.r ljbaiLszLa(ó 1ó-heh,é ]9]] le kia]akn] a Hijsók lere as
3 regi Plt. tél (ma B!kli,\ tór). \alnrrn.1 lrkóleni]e{ l.\z ! megsz1ilró bing},ál
lcli]lcte (Bálhori ut.x) Ig.- ]9.10_re Dlnahaíaslli cg} s7eJaes egy\óg.l elkotó.
lIz.7et likoSu polg' itclcpii]éssé \á]ik

ll, A ll i,ilághábonl é\ a7 l95ó ó\iftjdrerrgés cg], ki§ idóre ncgálLilia

! lis7t!ise]ő lcl.ptól észdkle 1alaD]jnl a Rákóc7i L]!:el kelet] \ógan é§ ész.rkr
, l l,\ ,. l, , . 1,1,, ^,,,, ,,,,,.b, d D - l1, l.íj.,.l

].1ó házhcL\el oszlanak szét, [7ek 19í]a) ig beépiihel. ó\ ]000 rös lakosságnö_
,,l.J ,(.j ,. ,,(,l,, ,l .I

l:



12, 1960-1990 ki)zótt mi\.l llarat/til Pcsl a]fó!árosrkónt ü]cszljk - a

únnc§ háronr lclcntosebb parce]láZasl kezde élr_vez a P.lőfi ligcl ulo1só ut.á-
rnak beótítésó\,cl. nrajd .\Lsó\irosball a Kjrál_v ulcábó| délrc, lilbb új út kin]a-
kilisi§a]. \,atar)1nlt a Rákóczl-]i3elen a7 eg_lkori Hdlár út. (nM Róna! u!cá) é\
Kt]l,o Halár lmn Hálálj út kö7li l.]k.k kialakilalsá!!l, Elckrél ]s lén},e!.scbb,
lrog! i bel§ő tcrül.t üíes {clkci is beépii]nek. sől §ok helyen ug)dnuon á lel-
k.n második háZ js épiil, és rneskezdodik a inldszl|te§ há7dk Iilli]é ag_vob-

bilása lgr, a be]iedi].t siidibb beétilé§ii Lesz, lénvcgclcbb ÉniLetnövekedés
lé]kijL. E_!_v deiülcg 19.1a] hcz kó|csl n jl'ól\l.resére rrir a lakosságlzán

l3, NJinCtcZ je]e|tó§ebb 1elepil]és\7erke7et \i]l(]7áSt crcdlnénve7, n]el.-.i
.rnrtcg) ncgyedszáZlddaL álho7ott ! 1I vj]ágháború utári idóS7xkla. A ó0 as

l!ck legén azonban nrcgkczcli;diitt a |c]só terülelek SZé]ein d7 üdiilö ),anló
leni]elek kiahliulá,,r, EZek kiizt a légj silandlerület. t DüDd partj tenlLet iLJlra
].dó\c \oll á legieLentósebb lft bál a lcr\ga7da.ágj őSzakban li]bb Du!ára
!lapozoll kjs kö7ep.s i]z.ln latc\ü]t íl\,í^Il]\RT TIdjójililó és eg_v náLtüZcn . ll
]0_es é\,ekb.n !ógreha]tofi du a] medefkotrís holdaléká\al nrcarag],obbilot
lák i Du.d |aíti §á\ol, lgv ilt iidiilólakólejii]el k.zdctl k]epii]r 3 Hl,\'
I l,,l..lc, D ,.,l:,,,,, ll ._"\;,.ree l,,,, ,,,,_

]1, Ug,lan.srk d !áíos bcllcriilclh.Z kapcs[j]LidV3 alakuL ki ]91-0 19t0 kő-
7öft kal. .g]-n siól távoL esó réSzen llé1\,égj háZas. lrobbllclkc_l Zártkefi Eg,!
róSzt a N{^\'-a]so nregáL óhe _v kömyéka.. n]isrós7t rZ ó_(lak] lé\7en (a l-.lSi;
1iiLl léleil], a7 L,ih.§,i dülijb.D Lzck kósijblr lo\abblq]ódv. ]990 uláIr -

iidiilől.n]lclkanl tilr*cionalnak

l5. ]\/ l98í-l-as é\,ckben aLakuL ki .g},tlrccllitzás eíedDlénvekónt t Dun.r
Tl_(Za c§llomá. túl. d cstt(nna ó\ t Kls DüD.] la]á]kozásánál: a Ptíidi.son-
szige1] \ í7trrli n)ar.]]ote]cp, El a tbkozalosan ilj utcákkaL kidlakuló lerii]et aZ

l990 .s ó\tilcdbe ulcasorlrl\al Halaszti újibb !álosn.g},.dó\é !í]jk

l6. Haras7tj \itlo\!á \á]ásiindk kj.lnclkc.iócn hntos áL]on]ás. dz l|ari ne-
g_led kir]lkulása l990-]000 körölt KiaLakjtáSálx nZ Ní0 ál ós ili 5]-eS (ba]ai)

út I]araszlr be erii]elé! kikeniLö megépilése 1ele lni ].h.ldségel _q.!álon.
zetJsnck sjkefijl DünahaMs^ira cs'lbítaiir i coct cola ó ascéget. m4d r
rL),olnában lrjnt.sy hlnni.c ncg\vcn t(^itbbi nag}\áLliLnto1 l77cl d \áros-
szerkezet n]ég slilrcs.bb. \á]1, ú]abb lcrül.lckkel bö\iih.

l7, ]!,1ég nZ l9i,(l !s a\ckbcn s(]d.rbi.)iJ7dt kczciod]k a Nénredi últól ki
csrl déLebbre. !7 al cs útür 1úl. A kincriil1 tll akit Lésőb| ha§7nositják. lólíc,
hoz1,3 eg} bányatd\á\ iidiiiincrú1.1 küIpnlgge], kiskenes hal\ógi háZakkal.
horgáSzla\ ak ka l. ]]7 lcit I]aras7tjIrak na|]ainkb,rn iS nö\,€k\ !i i]diilinrcg],ede

l3



Lz pá.hu7enri]snn hogy Hl|§Zir eg\lrcn b.nr.-.váro§§á i§ \álik, \{a rnár 20
Ddgy. többhektálos bán}dtó taLálhaló \áro\unkbi.. f.]e fele alán}üarr hoí
gás7 l,xg! ijdiilóiókónt, ilLel\e éló ban]-lkóni. 7ön]nre] a \árosióL ke]elre i'ck
vij \ olt Drezógazdasági t.rulelen

l8. ]000 bcn l)rLnahará\zli 1lil.(]Si cinel k,rp Ez ili ].ndii].l ad a !árosszer
kezel álallkulásír.k iS. \Icgk.zdijdik a \,áros \áro]jrJ t.lcpi]Lé§sé \,a]o ü_
Iesztése. Lélrc]on.gl \,áIosközponl .ag},obb.löbbcrnclctcs ótii]et.kke1, Eg!l,
de]ijLeg té]g)orsul a s7jlárd burkol!1ú uiak épjtése és a \árosszó|jlós,

B.' Dundha},a\-ti ||jrcsszerkezel( upjdinkh(t}1

l. I)rL.ihalxszli telc|ii]éss7ellieZete ]cg\zcInbcltinijbbcn eu l99í]_]0|0. kő_
Ziitti \ilo\\á i.]|ildési ószrkábln modosL!l, \{i isnrcr.t.jnk s7clinl ez or_
szág .g].tlen o]]an \áro\a. n]eLlnek be]só lakótcriilcló1 mind.n o]d3lán ter_

Tl (,|,,,,,,1,1^l .l /l....]. ",,. l,,.L l,nle(o ..
északoD t !. 1\n],rgoi leláró M0 

'iS 
ilt. nel) nlgasjlott ti)kós.n lit 7a] eLleni

\ól]ijír]rkkl és §7é]es \Jd(neriilelleL ö\cl\c, nrcl]-r. c\ak i7 5l,es iltnál \an
tiliáró A]atla át]ára§í.t. r t)Lxn_pirlj tlul]. ót Le!7ámh!a. csak az 5ll]-es út
ná]. il].Nc i kél \,asnl!onllnáL (NlÁ\'ós ]iÉ\') van lch.lósés N\1]galo a t.I
riószctc\ belterüleli. eg},b.n kö7igazgalási halár a li.kevei DuDa,ág ket hjd
dal: a r!ick.\,ei HH\'\,!súti hidiá\al éS aZ \í0 ás út kiizúli hjddr] Dé]en a Du_
tra Tlsza csdt()mi 5 kilonólcl hoss7an. Haraszljn ]iú Szakasz! r 1crii].t le!
lr)és/ctc\ lutír!, A csatomán átiárá§ csakkél. aZ 51 cS as az 5 l 0 c\ ilt.á étiilt
kozúlj híLtoD ó( i \asúti]ljdDál vd| 1a csatona nrinlcgy ]00 500 nrót.n. van a
ci.ttomj!a] pálhu73nlosan tntó közigazgata§] lralárlól) Kclctj olddlon 3z
]990 ]992, kö7ijft épii]L új 5l .s oJszágos 1öúl, clcclctilcg a \ár(]st kjkenrló
slákasza ós kóddali \éddtcrii]e€ képez egyliil! tcnnó\7ctcs t.rii]etj haiáfi:
aZ úl kól o1dr]jn n.g! bek.rirctt i|a]i éS iidii]őleri]lcrcl Zh,iák cl d bclsó 1áloS_
teliilelct Lz1 .z uiai kercszt.7] a \árosból kl!c1.1i! ,\lnjnan]cdir. funó
520]-eS s/álnú úi,

2. A beulutalott hatá()kka] körii]\crt, nr ]lcgy ti7 nég_v7elkilomélenrvi \á
(^tcrü]el s7elkezetl rncghrtározója aZ cg),nrás1 s7jlrle delék§zógben kereSl1.
zij NlA\'_1,asúl!ona], m.]r,n racke\ci Dünx ág és aZ 5]_es lóúl köZötl, kozc]
körepen \áh\Z|! keLet] éS n) ugatj lészre Dunaharasll]l. ug},anjg} r nrár.nr]i_
lell .\lsón.lrcdirc lezetó 520] .s s7ánil kölút de]i ó" ójzikj rószr. o\zlir i
\.rsúnon!] álli] iS máí kó1 rés7le osztolr !áro!t, Ez a vdsililona]]a] és n
Namcl]i ilh!] Dógy részrc os7n)tt tenllel, az a nógv hag!ományos INka!r€g,!ed.
.r.]r,nlpj!ü*b!n a \á()\§7elkezet b.]sij alatiál ké!e7j: a7 AlSó\,ároS (regen
Alsóli]u] .t F.lsij\,áros (régetr a [.]sófnlu). nildketld a \asú1\onal óS a Dun!
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kö7ift 1tlálhaló, i]]etve a Rákóczl-ligeti éS a Petófi ]ig.ij l,]kó eg,vedek a liJ
lntiJ..]lJlr r d.,l, ,.l ,l., _:l-i,,lolo,

3, A négy ldkónc$edhez apj]rnrkban két l,es},es beépíla\ü. ttc slerkezeti
.].Drckkcl cl\álasztoliiidii]ó- és Lnkóéliileiekke] leli 1(]\ábhj lcrú]el kapcsoló-
dik. A7 egr,]k d \,áros éS2akl íaslcn. a Du a lne ti sí\,ban. a I)uni óS a ]IE\L
\asiLli lonr] áltdl kijrbezárt Llunai !árosicgyctl, lnc]}.rzt követóe. altkülr ki.
lrog! az jileni pafisá\ dz ]9]0 .s óv.kb.n kis7alcscctctl. ig) aZ iidiilök nrcLl.h
Dag) on §ok . §aLádi há? js épiih e7e| a 1erülele. }l aínrio tú lódésen rnent ál x
\áro\ dólr N,I^\'-\,aSill\olulon tulj lészén, a xl.iv aL.i] mcgálLóhel], köln\ é-

kén korábbx. ]alr.iinr lrobbllelkc_r (Zá kefies) üdűlóterüle1 A hól\agr hlrzal
elLeli iti ]S Sok csiládl lráZ ótult lcl. éi el ]r két teíülei - iidii]ii ós ]akóne-

grcdkónl szerkezeli inrájlósiiggal n]! DulNharasztl ölödjk és halodik láros-

,l, A \árosszelke7et s7c]ntontjábóLlcljcscn i!, d lcgulóbbi l0. l: ólbcn lót

r.iötl. löriénelében már b.lnutatoü \liíxíósl] aZ rpari rleg_ved, m.l\ !Z 5l es

fóúl DrcntJn cgt 500,600 méiel széLes é§ több mint hálonr kilonlélel hoss7ú.

ké1 rószbij] (Eszaki- éS DéLr-lpaíerülei) á]ló Sáwal 7'irla t t]clső terii]etekei.
Ez az ipari n.g,vcd Dunahariszli hclcdrk \árosíésze, Ug},anakkor szclk.zcll
leg kelesbé Záú, n]elt czcD a rój7cn, . nrár bcópil.ti leliilel még S7rbad nrczi;
gazciasáqi leíülelektel is lende]ke7jk A \it)ssá váláS ót,r Szirne lblvxnrat()S r
nin,ckcdós ill.tbb és üabb teriiletek ilali be]lel'!iLelb. \onásá\a]

5. ,\ bc]só \ álosréS7eke1 félkölben ijve7ij \í0 ás, 5l e§ ui és n Duna Tisz!
.sabma kii]sö oLda]án d riros\á !ál.ii itti;szdkitban a korábbi. nróg bjzo }la-
l!n ji]!i;iil lelekosZtáSokla. 1eLeke]ad'tsokra x]xpo7\,d hirom. nlxlilókkdl.
hét\égi házlkka], kenpingekkel teli üdilLóneg,ved a]áku]t ki Délen a Duna é§

a Duna_Ti§7a csllotrra ]ndulá\l haíonNlögében a Parad]c§onr s7igclj \ iz]rartj
űdii]ónegyed, n].1yn.k lcri]lcti h!ri.tjl, utciszcrkczelét eS ulcx.ei.ll ]990jú-
liusábarr \égLe_lesiteft. é§ \o.1a beLt.{]lctbe d k$\l§eló-testüle1 !z az

i]diilijicg)cd a csalonla áha] eLzál1a. n \,áIos 1öbbi l].g}cdóló] \irosszerke7.1]
öiá]lósá!sal r.ndelkezik Ész.rkon .u Nl()-ís ul és a Hi_\' va\út\ona] l.]LáLko-

zrisánáL, az L]jh.g\i bolrbitclkcs (\1n1zi lkcrtc\) iidiilorreg,ved \áIoss7crk.ZctL
lcg szntén önál]ó, mi!.l a HE\'-\!nr] ós d7 \r0 .1s ilt ta]É§e eS \,édó§il,Ji.zt
i 2000 bcn bcl(.ri]Letbe csnioil, ulcíkal. ulcaneleke1 kxpoft ncgredet ]s eh,á
lasilja ! ván)s lin?sélöl Ke]clen pedig, a rnír részben b.lt.riilclbe csnloi1,

részben még tendc,as.]lill álló. vagr" rcndczó5íe \áró \énredi ilt LtJ]i .,ld.rla
l)1elletli bánven\ as iidú]i;i.ri]l.t alakul ki cg]- to,álrbi in]ülöne3},eddó. t]ara\l-
u tizedik \,áloslé§7.kóni, nigyon ntgy i.riilctcl lbglaL\a el. ilsJzcar!e
Dúndharaszti iiveléS a]aii áL]ó Sódel,bánla tet11Letei\,.]
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!1 1.|saíolí fáto\n.É|elck e Él*,:liIleút d ne]lél,.]! !i<|r;:0L]dlLls \,á:lan^
1álOsszetkezcri kikiP ,1tlídlir Ras:]eíe\chh l<,it|], a \\iJ 0s .g..de].i;l d Lij
1 r,ík!.i; l:á16|!s} k L,gj,e:1],é'.hií dlíi!.1,lben alil\húí.').

I)rLnaharaSzli \,áIos.egyede] |]005]
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IV. VÁROSRESZEK RESZLETESEN
Dunaharaszt] nern csupán !árosszerkezctón.k. eLsó§oúe. be]só 1eriilelei_

trek Zártságábalr és tárosli ]kciónak sokiságábx. iér e] nZ állagos nlag],ar \,á_
llrsoktóL de rninl ll l to!.]ibbiakbo] kjlilrik, !árosnegyedeinek eg},mástó] \áló
e]lélései, sajiiossáe,.r ré\ón is lgv az es}cs \ároslés7ek ieni]etjleg nag},onjó]
körii]határolhatók A \áro\rés7ekel ]til észl.]heló hatálok, lasúh,onalak, or
s7'igos §zámozássnl biró Iii kij7]ekedéSi ulak, i]l.n,e a Duia_T]s7a csntona,
\igy binyalalns léSzek \á]as7tják el eg}náS1(]l []nelLe11 a7 eg},es Yárosne-
gyedek törtelelni hag},onrán_,-Nikban ]akorsígük li iadx]nri és entikai. sol ne_
D]ileg \,alláSi ös§ZelélelébcD..selenkénl !áro\képükb.n é§ étiinén]ejkben iS
jelentós 1l1értékben e]témck \7omsZé.lnjklól, Iunkcionálisl. ]s ki]Lönbö7ók,
1g_1, ta]á]koruú c§.rládi lrt]zt\ e\elenként lclcp\z.rúcn t.lc.]lá7o1t ldl;,.gl.-
!L{l./, \,egtes be+jlésű 1ab t: ikliilőn.g.nckke], kizárólago.dn ü7.n]]
ip3li épii]etel,tel le]i, lalóó|ú].tek tré]klilj lpdli,"ar.dtl.l \alamjnt külilrbö
7ó je]legu. szair)olle\öen állanda] ]akossíg núlkiili, d. i.lenlijs §7áInú nvrtaLó
objeknrrnll1a] rendeikező t,iztrlti. l]éfi,égi lráz!5, hobbitclk.s. !x]in]jnt eldós_
íl\as |illiilirl.,!Ltkl!l. Nlind.7 az ósszcscn tí7 \irosnegyed kii]ón-küLón
\aló belrrulá{asál is lnlloko]ttá ieszi, mehnól olv nróds7elt ilkalmaztunk, hog]
3 !áros eg}edekellilikc(,ri j§alr c§oporlo(ina mutatjuk be

1/ Lakjncg,edek

1. Alsóváros
D!,ahl|a:.li .l\|;kinl llül]aku]í \Ln!:,\R:\:. nkl\.í lí,-ábbd ijs.:tt.,]ld

L nilv| - .!l:ó/ir!t!A<'r! ldtfutídk \ráulrl. úg],. ]rogy ínran nróg In3 js czt az
.Al!a]fr]ri' e]nelezést haS/náliik be§,édijkbe ]rár aZ crcd.li .\lsólilu c.dk
ely kisebb része ]r te]jes nrdi virosneg_íedlcl Ez t7 cgyik oka. hog\ ki]n,v
!ii.kben aZ .{ls|i!áros ne\c( hds7|áljrlk negclólegczic . \,áron]cg}.d n.\,él.
ú§ e7l ki!ín]uk ít\,rnni a kljztudrtb3. .\ má§ok ok. ho!:! miután Hxla\7t] vár(!
!i cimet ka]rolt Sefirikép|cn sem hel},es bánn.]r,\i l)sn.g\.d.t x fdhr e].e_
\.7ós§el jlletnj Külölösen akk.l netn ha aZ cg\kor] n]]r]kóil k.7.]l Il1n]\lé(7
1jrosképében i§ neg\átlozoli EZ a\áltozás tónvs7.Iri. o]},an iáIosiesodás fo_

},ik. ine]},kllerjed a yároslé§z epii]etjrc js, A kolábbi .rhóf3lu§i és loLó]ratr
i'nlLlSiaS ]úlak _.láIno(l.vi; ló§Ze ug}arlis álópii]l, {k e\elbe]r keí\ álosi j ellesLr
es tóbbszi cs hlan]ázrkkl], Lglaltakkor t.úleti]e! iS.elentóSek a \,árosne_
gledben a !áro!l.]\ ]Jki)tcrii]elek Ig) nati!jnkr!. 37 egykoli tóíéneln _\L§ó_
r'ah lerii]elet r[cglraladó ili lxkóle]epek kcrtvárosi leL]egii rLt.asorck léle§ii]lek
es kapcso]ód1!I cg\bc. (Nlesjeg},ezni ki\ánjuk, hogv á \,álossá !á]á§ ulán.
o]_van némel \,árosíész 1!é\\cL i§ lalá]kozhalluDk n.mzclisógi kulhlráLis t]!ká

peh e !ároslésl nelckónl,]
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Rriléfl,e rnosi Dúr a \,árosrés, adanira: aZ .\Lsóíáros iiss7lcrülct. \tltnn
\cl liibb. 1Dirt| Illi_liéI nég}lclkill,nótcr ]Tltárdi n)ug:]1] olda]án a Dunx-ág. a
dé i o]daLolr ! Du.d 'l js7a c§i1olna, kelelen a N1\\ vd!úti |á1\!, nrcl)ck há

ron) olda]o]l, délen, kelelelr es a )ugaliú Záí1 halanonlrL31 ké!ez!ek, A i' o§
rasz lg), c_l,rk eg}ellen oldxlr M aJ7lkj , a Dó7\d C},Jrgr úllal haliroLi o]dn_
ld n},ikj(l. ahol a Icllij\.!oss.] kij7\etLenii] alinlk.zik. úg},. ]r.}g\ a DóZsi
ciyijrgy itt tírarldn oldll! ii a]só!álosi o]dlrL, nrig a !',$ olddl mi! r rclsij
!átosho7 lxno7ik. \,]aga a DLizSa Gtorg) úl onzígos köát s. Dre]},!7 a2í]l

EzcD.r iralárcn bcliil a \ároslas7 hoss7!: a\7dk dóli irán)ban 1.j-l,i kiLo-
nrétel míg s7iiessag.: r I)rL.! é\ \xsúnonaL kó7i]lt k.l.t n}ugali irán]barL, i|-
]agosan köze] e3\,ki]olDeier. 1g},iissle§§égében: a]alraj7jLag.g) .dg},iáb.]
óllak déli irnnyl iegtilaphol hlsonlit. n.])el izonban két kij7cL cg}..Lij
..§\ágú rójzre o_1l1 cg} dólire as cgr,a\zakira i Fö ililól k jndu]a] és a
\i§útl'('raljg ós l tcnrclóig l!l1ó'l.nretó ulcx

AZ és7iki lat7 nrrg.]! a Tenteió últóL a Dózsn G!,ijrgr,útig (.ti.Ctijcn. ! |o
ú1 e§ a lvtál,íás kilál_v ulca kiizlr loh }iaslé]ypark terii]eie, nre]r,n.k Fó ill nr.ntj
ló\z. DüDah,rrlr§Zlr tnűcDrlakckbc. lcggi7dxgdbb 1criilclc (\'áro§házn, Gralrá-
t um. IeDrp onrpalk is köüryéke),

Ttxíbbj |és7e: a loLt kaslé]rpard ós .r !olt rt1észhontok-lég]ag],ál. \ !l!minl
a bulgl.ke ]elpar.el]tlzáSi utáI. a7 ]9]0 a! avckbcD a KLa]rka uicl és lasxt-
11n]!l ki)zti plrccllitzáss!l an,eho7ot \,áros.eg\ed nrcl!hcz !z ]9]0 c5 a\ck
ben épüLt társashá7Ns Bakia).lakólele! kapcSo]ódik, \ald]ninl a n!g} kilcljc
dénr é§ tirlgalmút piac ler,

.\l A]sLi\úos e résl. sik lcli]lcl, nr.ll\.l Sz.nben a vasLr1\oiiL ni]o]daLa ]

d Pcti;lj llgcl találhdtaj, l.gytn.kkol, cgyb.. róSzc i \aros ce lr.lllrlánnk ]s,

íLg\. hogy . róSzbcn a ki§ebb ielertó§égií. glxklin ,sáküic! kozokel nerr1 sla-
rnil\a, 2.1 nica 13iálllató, \e! szerjrt{ ós lllclendben a lö\,etk.7ók: Bntlal:
Bdtt.ll, B! r Bahli Dd|kó. Dó:jd ]ráruíld ó]L]d Fi;ldl|it1 !s Fl] lill Lj!;
ai\,ó]li Gizd úu;i kli. lTto, fu,|l, Kú,k(li patk. K tj.:;i K]dpkl L(i^ul,
,I1titlús kini1: uí.d, ,líiAszilh l,(;:. ,\1(i icz Z!s lO}ld 1i(!1. Pfuc rő, s,.n r,!1,1c

is T. r.!ó. T! tplj,j, I".?Jin á, í?!s.l.,r i ltr lí I{l lllrilhato n l'eLszállx,láSla
arc(t.].lcnlosnng!iágú lcriilclü l.gi l.r]?/á

Al§ó\ár.§ i]l]i las7e a Ienteió iLfió] n Dnna,[is7r .sit(,rráig tcricdii, a Fij
ul és i 1,nsún,ona] közli rasz sok lclinl.tbc!, ig\ iőldra]ZiLng is má\ je]Lesij,
Ininl al e§Zaki E rész nrigj,] t Iij ú1. \ádor uict, Zaltlli t]lca é§ j!4ag\3lnica
kij7li .g]-korl DaIn.i t.lepes fa]u ALsól-alrl AL1.l!dt , mcl}nc}, (crii]et !
Zö]dfu ulcán;L kiindll]o és l'okozalosa hoss7abbod,j ulak ró\a.
n)e_qnölekedet!. éS nM nrir kióí a \á\útloDalig Alni \áltozási ho7. horr t le
rt]lcl ill nrár lterl1 sil. htnc.r .n},lran dombos l-riólrblr,r olran ulcan€\,ek is
ulahrak, Ininl Donrb ut.a. S7ijjijhcgy utcx

A terii].l d nb.s doDlbos ]e]]ege ne]n, de ll ]akosság iisszctótclc ós ópiileti
}áhozlrak, A 1l liLágháboíút kó\elijcn bcótiill a Királ!,ulca é§ i.sltor|! |álí
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kir7li l.ni ei A Kirnl),Lllct c].jén. a dé]i óldalon eg,v kjsebb ipallerii]el rn,r rs
]éiezik, AZ ]970 tdl klapü]l \'íSárnel},iPi] ulca és könrYéke iok szóp. nUdcm
icllegü nraga\ apii]efiel kelt\áro\] le ]egij ]ell, N,Ióg dal.bbl.. a .sxton]a köZe_
labcn .g_v nap nllrkba kibo.1xkoZó 1l] l,rkó t.diLelte l 13lálkozunk

L]g},dncsak teLesen i! és \ilo§i3s. szétcn rcnde7ett 1ísashnzas Lakólelct
1alállrató t Tcmctij ulcJ i'eloh oldiL{,r: a .\i.n r,- ll]ir.rlikl

\ ,,,l ,,J .k ,,, "l,, l l.,, .l l \l \\_,,,
rosneg!.Lt lik\zik A7 e7ell rúszbcn laláLlraló utcák, !b.r.ndbe|: a Bí7rnl,
aj.,lFJ a.|,(f/i D.,jh E!.til, l:í;.íi1, Hdl1l,i Ha b].,,ló.r./.1|1ilu Ku
rnLli KüL;h Ki,\ l.trúí KóJisld LllElar, )IlJa|. s:ij,;_gri /i:i;ia, \:lrió
hIg, T.,4,1 ],Iíhált L':iLi I'(i|;t]cl\i i\ Z(;!lii ltL1l

\lind./zcl cgyi]lt A]só\,áro\ba. ilss7e§en.ló lén.l ós utcj\d] td]á]ko7hi,
nlnk i kriclrb kiiliikcl ncln \zílDjl\i. nrcl_}ek kóni] 1] Szented.ll kia]akulásl
óta eg}sletcs.n \!!\ lóbbs7örósen na\lá]to7ás1, ki]elc pedjg egészc! ili, rz
e]nlil]l ]5 ó\bcn kltlrliült ulcx, Nlnrdczzcl a \,fuo§resz g),alorhlrlag ur(rkkr]
ielilódöü B ár lnlrtcgl kat]rektánl) i t.l illct .le]éig n c Salon|rparli íé!lc. lróg

,J.,l o ll,J T,,!e,,,
()sszein\c a lo\ibbirkbarl a kól tcr|iLeüéSzrirl inalal: il A]í;!itlo. nen]

csak mr:relriékekbcn gazltlg. hanern ilrkomrá!],Zali jltlóZnrJn)ekb.. ]s Íg\ e
\álosleszlrerr l,rlál]rrtó t Po gán[cs(.li Hilala] lFö u( ]5],] rz .klrti§] jnté7_

me]l),ek Loziil: a ! o]t ],\iá.nl. lna Nd|{i3ál i\ od.r |DóZ\t C\örgy út aa ). 3
vc., l í,,-D,| \,,,n,,d_ l(.,, ,,,, \ll lj,,\', j,
lskola nLsó é§ lelsii llgo7atállrk kél ap|il.te. (Fóld\ár} ulca ós Fö ú1 69.J l
thktn! Er\ GllnDá,iunr é§ \'izüg}i S7lkközépiskolrr szakiskolai ópú].i.
rcsxttrmparl], a HehlÖrta.c1] Ein]eklir (F(j ilt l5].). Az e3észségüg)i llllÓl
irénlek köZi]l cg\ nrg! g}a]g]szeíláI (D(')7sa ]l ) n KiSDL]Na T\: (]p.ríos u
],], eS llg).lnclrbcn az ópii]etben a Dunahalilzli l]rariesülei js A KisDunr
s7ölelkezei kőlpon|a (Fij úl ]5-1) al Erst. és aZ OTP Bar* eg}_es! ljliliia
(Dóz§n G)örg\ ü( óS ]ptro§ Lrlca] Kót i.lcnlósebb é]e]lriszer ]]lcl\c iltldi\7
kni1. autós bc\á!árlo !ru]rai7.1Fo ú1 l68 a! ]ó6 l,lováb]rá Lél l.rnploür il]ct\.
in]rház] a Fö ú1 ó] izirn !]ltti rollrir 13loljku§ szenl lsn.ilr te lp]or! es a \Id
g],al rLica 9 §Zánr ilil( i J.ho\a lanúi lriticL.ke7ei imallnza S bár,r csalonrá.
tú e\ik, egéSz köZcl 

^lsó\lnoshoz. 
rdc !)ro hiló a Fö ili rnellli Ká]!árii ká

polna iS.

Blí Alsó\án)s ]rk.ncs)edbel {3linunk |éhánr i]raí] IóZponloliS: jg\ ! ]'e
nr3tó utcl 1 \láIn a]atl r ])unakerl}ar Rl. cg),ik szállilár] Ésl]egc és cgy ldka
lo§]pad klt , kolcl ]00 .t(r gozLi ak t.t n]cgé]hetéSl Lgun.nn)ien Cto]goznak
x Kiril) Ulcaó!Fi;ű1,\aLamirll.rc\ttl)rnrkóZliíFóill]ó{r llal(j) rparitcrú].
len, ahol i Ner!s Alli, a \l.ntona. a \in.r Ptck, a Belt Pack, s kicsjl Ia\.j].rblr
e FiLzt'n rltca l ilil( n.rgYobb lszlaLositlri ii7.nr tá]á haió

Töné elj kieg.izilaskónt, nlég n.gisnóteLhetjiik o k|rrábbiakal: e lerii]el
D]ig]a mr 1 órl;i?j (.,1]nadl ) , Dunthelxs7t leglé_libb telepijiésrésle
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A \árosré§Z a ióí(ik idij§7xk ulán. l]00 kónil kezdeit be épesiihi né et tele
pesekke] és nrinlegy 15i] éven ái eg,vedri]i éS kizáro]agos be]terü]eti ré§Ze yoll
]IrrNsztinak, nr!.l Jbldesurai. a l.u//;,/rt szálnos lilLljuk (biíokuk) ki]zül
Dunahirasz(i1 !á]is7lották lakóhellnkn.k. Irl apitcllól li]kasló]yaikát iS, Ha
raszlr aZ átlagos flhaknál gyorsabbán. Dcln kizá.óIagosin iobb.lg\ü]ukéni

ö\ekedet1, ]ranenr li]ldeSúlli 1akóhelr,kénr is.

2. Fcl§óváros
A FclSij\,áros teruleti]eg szrnlc párid A]sa)\áro§ndk, Hálonr o]dahó hi§o.,

k')r. jól kijrüllrrtiiloLhaló Eszakorl a nragds 1öltólcn l'uta) \Í0 ás dutóút zárla le
a továbhi tericszk.dési lehelöséget, Kclctl olcla]án l ]\,í^\r \.]súli |ál\rtcst,
Nwgrli ló\7cn d H l.\'_\,nsúti pálra és ! DuDi. ós cs.tk i dóli oldil n) ilcnl a l.
rckkcl n.gslakiioti Dó7Sx Györg! ill ál al A]só\áros ltlé

^ 
Lcíii]cl ag\\ágban és a liros eg),ed lék\ésében ]s ]rár]a A]só!áronrak,

Lg}anc\lI kozcl lrásfél trég,vzetkilornéler lerii]elú es észak,déli ]ran)bln lrú
Zodóan lég]i]ap.rlaprdi7n Hoss7n nerr] egéSzelr áslil kiLonréte., szé]e§§ég.
állág bö cgj- k]lomótcl Abb3n jS hason]]l. ]rog},leíiilete eg},ik - \alanri\clnr
svolrbik ]ilc elúttl] a7 Alsó\árossa] óínrtkc,ij tti]i róslc iik. nrig .t Pcst lila
eSó \a]a iVelkiscbb laJ7e donlbos.

A \ár.\íe§Z lórtón.tj kja]akulása ó\ lok lnis icl]cnzoje azonbdn c]tar !7
.\l"ó\áíosa(ó] \ídgj| !, eg]kor] irjh,rLlvli nyarilótclct ! 19, száZlcl ut()l
Só neg},edében kelclkczch. és a HE\'_\,onaL megépiléset kóletóen ]1iduh g\ors
tllódesnek, ElSó ]atr.ho7ói .em némei területekő] érkezeü lelepe§ek, haneD1

]ónlódil pesii po]gárok ós aíe]mj§égiek lo]iak. akik iidii]öhel}kélll fe.jezték
tiL Harnszlii szep Dunt pafilá\!], l3_v lársadalrr bázisa és eülikni ósSzelélele

Tö é etjleg e]!i;kónt t tel'li]ei s]k részé aZ Erzsélret ntcától a ]ókii i]lcárg
tartóan alakiloliak kr cg_v lró!r,utcán},i sZéLeS es több. kisebb kereszfutcáS. kez
detbell öllá]tó iidii]ij(.].pel. \e.,,e e résalek Ujhar!Szli ildüiolelep \oll, 

^/i ijlolelephez _ !re]} !kk(, Drég !sak a Fö últól a Deák Felen. ntciig |erjed1
l9()0_]9]() kö7öil .] Tiszl!is. ó le]ep csadakozoit, me]},ré!élr egeszel a }as
L]tlona]ig beépiih a \árosras7 \la ezen a lelii]etei) ta]á]haló i ]egtöbb lér és
palk _ a HóSők 1ere. a Baklxy tóI. l Bnross iél la]anint ióbb kise|lr pirk. lntr1l
n \1iLLelri]urn] eNiktalk. d7 Ap!o]l)i léri piirenótark, \,alanirn eg] 1o!ábbi.
lrapjallrliba alaku]ó ki( tirk a HoLts}, utca \égén,

\lás]k si]átossá_gá cDn.k ! sik lészen fekl,ö felsor,árosi neg}edrlek, hog)
keves ki\,élelleL _ eZ a Dózs! ciring_v ill és ErZSébet ni.a köZi] rész _ tel]e§elr
szabáL},oso! nég}ZeGscn trlccl]á7o1i nn_!],obb ]akólömböke1 aLkon,a, ezeken
belii] lága§ jng!tLlnokkll a löbbj \,á]oslés7né] áltr]ábN. §7éLe.ebb ulrkka1.
l-.g)éllelmiie. kern,áfusi clók.l1.s keftes. §zé!. e!,vlrlnn!d tés7be| eme]etes,
\ag}, ieiőlél-beépjléses nrag!\dbb cs!lád o11ho.ok]e en]7ik
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I-I sznrfoltji l !iiü]ó§Ztek. n Baktay táii] kió!úlij tijbbsziltcs, nodcnr
tirsashrc§o]rorl, el!- a gnn.á7iun é!ületé\,el eg}tiit a Hósók terére nézö \,á_

rosközpontot képeri
A lelsóvárosnak a Jókai lltcáig tcrj.dij 1eii]etén a mfu iilsoloLi hal tér és

parko.Jkx Dre]]eí ]] utcál találunk. \a! \ze":llí:,.!d\ Agoklr.ír,,.!|)pon|i
1fun\ JLitbs )ípLiL] v:!r l3dtrss. Bilh,Jti, Dd ia í.]1 Deák Fere L Dózsd
rjvótsL LiL piros olduld, Erzséhet. ]:ő Lil. Hal§ P.jl J. lvs\ik, Jókdt, Kas
srí]l. líLilon l|oh, \.íitld::!nr,, Ihn|. Penííi Slall ka: |s l'iió\l,nl \ltcá-

A Inrosrész lDáSik. elr}hón donbos 1erülete az egykor Belsó-Haiár úl e
\"et \,lseLt Eőt\,öS ntcínál kezciódik úgy. hogv a Sik !erú]etlő] érkezó (észak_

dé]j ]lán_\u) ho§§,ú ul.ák. (Kossullr. Pctóli. Deák. \'inósn]iltr,aJ N,íóra) fcl
liltntk t donrh)§ terülctrc, Köznle]ven. a duDahtraszti ..Rózs.]donbnak" bc
cezeti és a Il, \,ilagháború ulá. ]atIejöft lakóiel,ü]ethez napjanrkban ntég e_!r,

il]abb. mosi kiépüló palceLlíZotl tcriilct. ! Babils,]akótenilet c§alLako7ik
17 a lil§óvá.osj tcliiLct k]hasatá!a a CioInbok ddtt épilósi lch.tiisóg.kc1, s

igyeksrjk egr- kicsll épülctci!.] a fó\,álos buda] réSzéhez hasolrLilani szép.
ente]etes, ]rarkos]tott vjllái\ al,

Kö7].téZ,nén],e !i]]aoegyedr rószcD kcvés akad Az ulcák §en] o]_van §zé_
lc\.k, mjnt amilvenekkel a sik ierűlelc! ld]álko^lnk Lgyanxkkor a teíilet
résznek s.t]liL oklatí\i intó7Iné.ve megis akad: a spofi ós nycl\i ori.ntáciqú
KöróSi Csona Sándor _q.]h]ános 1skola gazdag. nnilá§] időn ki\üLi pfogra_

! tcrül.trósz ut.áj: d Bd}lls. ('sakondi. D"bl; Dt. I1Átd sá lat, Ea)tl,öj ul
(a i5 Eö^.ös li(;:. a Kliü)hi |tihLih Kőróri C'son]u súru|al, Lus Taff.s Rá-
l/.l1] il J':o,1l !/l1/. \ala ifi a már cnrlitct1. e ré§zle ü felkxpa§,kodó ésilk

.\ Icl\ijv'!osnak czckkeL eg}iifi _ neln §ZáInít\! Dahán},ki\cbb kózt ij\z
szesell 39 utcá]a és lere \.]n, m.]r,ek kö7ül lrét szenledeit a 11, \,]]ígháborúl
kil\elóe! eg),szeri. \,agy löbbszori na\ !ii]rc7áS1. mlg a ll, \,i]ághábol,u u!án ke_
Lclk.zctt, nevet kapott i! ulcák szán ] kilcn.

\,,,o,1e., be,,ol,e,,,,. ,lí (L- l9,.U,, \í0,, l|c., \I \\
!asL'l1\.onal tiLiLkozáSánal akad n]óg .gv tnkotónbnek negrileLó. minieg!
mán-élhekáros nlé]},ebb t'eklósú, b. D.N épileii nezögizdasági ielli]ei,

A Fel§óválos sik tetii]eirésze ónkonnánr,7a1 in!ézmén_vekben gazdag
EZck az oknrán!irodt. (Bjihori ut.a l ) a Bakiav Er!jn Cnn.ázjünr (B.kta\
,(l l],o.)dl eli,( K" \:,,l,.1.1 ], lo .L.,
5] ), a \'árcSj Kó.},\lál (DóZSa C\örgv út ]2]b). a \'árosi Bó]csöde éS \'áros]
Kn]cslár (Kolsullr ut.d.l ) és száno§ cgósz\ógijg},i jnlé7]nény: ol1,0si rende
lók Darljarich t]lca ]3, és 3],. l;ó út _]5.. Dozsa G!őrg} ul:.l,, g}óg}Slerlá,
Iik: DamJatrich u 3] éS Fó il ]5 K(j7óldckii Szo]gáLnto1 lá1 el az l sz, losta_
hivrl|l (Baktx] tér 2). aZ E]eklto o\ \íú\ek ré§7]ege (Nlóri l ulcl l.).
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i Durnharaszti Regiorúlrs ós \:itlosii7c]ne]tctésj Kft (Iij úl ]la,] ]] l.rii].t.|
,_l 1, 1,1.,D, ' \'i\,ll r,.,,B", .l

r H|\J ilLoDris (tó ir1 l ) és.r ú\oL_lágr iutóhuszálldnás rs ugj-anlli N.]gyobb
tutós ólclnilzcíárthá7 található a \li dslerlt} ulca legelqelr TlkaíéLSló\.1
kezelel i Bakta!,lóren as i l.ó út ]_]0, iL3lt,

G!7da8 a 1áro§neg},ed ]iló]clc is A7 .vangélikus is b.pljsl! cg.ihit7nek a
Dtnrldnjch utcábin. e pixtkösdisla hl{l;l.kczchr.k ! \:ór nran} utcábl.. d

Hrl Glii]ekezetltek az AIan\ .|ános ulcribi]l lan len]r]olna \ag\ jlnahál,r,
DLrnahalxszli sporle9 es iilc(ón.k, d I)Nl'lK n!k a ]rbdrúgó !á]},áia szinlén
cbbcD l !ilosr.g\.dben. i NljndSzenl} ütcábrn td]álh,rló.

Bir a Fclso\ilos .g!éme].riien lakó eg)ed. 1l1 is iilnlLrnk. akárcsak al A1_
!ó\aíosban kiseblr lpan.riilctct A s7ondiutcn 1é3én hálotn kiili,rbö7ó es7_

ia]osilrali. ke n]ekesziio as lcg)l|dri ii7cnr \iD A JcDdlllsik u(ct l0, Sz!n
tlitl l Dündkcn\al R1 közplrnija ta]á]h!ló .\ Dun,rken]ér Rt kóZet ezer doL-
gozó1 1og]a]kollal a t.].ph.]]e n i!_v Dnlnharaszi] nlásodik_hanned]k elnlr_
g\ obb \ állalali

3. RákócZi-liget
A hanDadik laloncg,}.d ! RákóczL_Li_qei, l900_L911) kiizóll ]ót létre

eg\el]en nag]obb. nn.tcgv,10,]_\ hektáros csodbe rnelll szo]öü liet\ én), 1i]|lr
cel]azása ré!én, Lél..,li]ttckol hitáIii a \,asú§on!L, n7 eg}ná§h07 ]ásian kó_
zel]lö Szechen],i ul.a ós d \aDr.di ú1. !á]am n1 i nrii l'].ód] és l js7t l-elenc
nicák \o]lak. EZek eg!ürtcs.. .g) 900 méler hoss7il l!l]r'ini] ! }lsitnonaL
nál 70() méler. cSLrcSíláL a Tlródi utcánáL ]]0 nrótcr Szal.\ háro]n,zi)gl.
em]éke7tetó i.úLetel allollak Kasilbb, d ll \iLágháború uláIr is í'cDnDrllldt .7
aZ iLikzai, A Ráklicli llgct t.liilct. a \,ároJneg}ed kclc1] as as7akj olddlinrk
lo\,á|bi lalce ]áZása] 1él.n aZ.r.dc1]..k tijbb mint kót\7.1.\ar..ijt1 1\ír !7
észak] oldalon a Határ ú1 a ziIóvo.aL. N válo§ne!\.d k.].tj o ddlin |cdig a
futezich llca a l,íroslósl hrlil!, Igy l Rákóc7 ]igelje.rl.g lelii etjlcg már
Dre3kö7.]ít t f.l\ól,áro!l Ug\udkkor to\ábbi t.lj.szk.dósi lchctó\óg. vdn
éS7ak l-e]é e H.tál L]i lúl0lcta]án ,\z ütóbbi ].+ évb.n c tclj.\7k.dJs nreg js

k.7dtjdi]tt. ó\ d Hitál ulat ai]ép\e iliabb as ilidbb ttlccllá7ásol kcldijt]il,k,
A vilosles, 3l3pra]Zi azonbln n.n] \á]fu7oft, .stk u ol{tr]hoss7il§ágok

na!_1,obbodtak KóZpo !a li\ibbrd ]s !7 el§ókéntpalcelLá7oftl.d]Let marldt, a
Rákóczj úlés lhököl},ulca k]i]ko7ás' ]á] ]e\ó ki]7pontj f.k\a\ú-l'ü]jt! ] lél,,(l ö,\(,l ]l(-c. l"l ,. ]l R.l,,ur _:r r] _l",^l"] .,:.
a \ árcs] Zeiei§koLillrl, illcl\e az c7.kk.] s7.n]b.n i]ló rci(!rn!tt!. l.DrpLo]n
nrll \ !. nróg kót to\,ábbi haiorL]o obickhm i\ a Nónrcdr úl Rákó.li lrgctj o]

d!]it.l a ](']7!.l Attjl! |"lljfelodesj tI!Z kulturáli\, a ljgcli SZcrr1 ]r1nc k,rfulikuS
1cnr|]onr hital.i i.]adaloi Lat e], Elóbbi t \i!os cgJszórlek izolgál,rlában áll.
nrig r klt()Likus l.n]p onl i Rákócli lj d Pct(jli ligcülcL ! 1cIitlcüa
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,{ városneg],ed tölúajzi tcknnctbcn a l'elsófáros lbL],latnsa Felsóviroshoz
hasonlórn rószbcn sík, ré§zben en\hén dombo§ lclii]clcr feks7ik, ó! kem,áros
icll.gú. rho] d7 .l.dctj e]§ó parcellálás s7.n en Fel§o\,' !§ ljs7t\ se]ö_
l.lcpé!c1 a lik lcrúlctcklc teiedl csak k] as ! 1clck.ag\:ságok js kij7cl hi((nr
Lók \,ollak a li]sö\,ároSi p.tlt.llákho7

A \,árosnegyed késóbh 111:,\ekcdósó..k leln]ele] a Ti\asz ntca köm},éke.
ós lZ Jszaki las7cn d Szachen\1 és ll,rlár út kö7li lés7 nrál ]óc§kán a \,á]loznlos
ill§Zinű 1.rülc{r. cslck |z.ken aZ i|abb ró\zckc]r r b.apil.ftlag nrár liniibb,
k§ebbek a keriek, 1g}, iZ ilion.dn k]alakitott parccl]ákon Inár jó\.rl lóbb i mt
gasrbb. cmelcl.s. telÓtÓLbeépi(é\cs apüLc1

.\ Rákó.7i ]ig.t.n i].s7e§elr ,1: ulca ós cg}, lal taLálh.nj, m.]_vck ki]7ül a7 l

lilághálrorú clótll |,]rccl]ii7oft tedlelelr. a Rjkóczi lrgcl lórzncliilclén, á ha
líri j elerrlő .\ij,?.Jt li me]lctt t /rdll}lli,l. ÁlOdó K!:int:. Leh.l llö: Ll!./
l,L!l,kc. Rónu| G|ijlg\, Ál;jJd, s:!.n.,]i Tn.ri.s. l illali. 'l hóh)^. laldi üí
..jhlt. \i]an]i.t l Tllq\rl r.1,1 la]aljui. ,\z 19.10 c\ avckbcn m.g rdull, dc
lnál.r nrár lczálull, kclcll, dlsinrénledi irl yu g\alt|ociás ul.ái aZ.]/i.i./d, á//
11t1l, Kn|:ith. Pil:null, Tansz ls Tókö. Lll(áA 1oLlak, EDné] je]enlósebb és
.a ljnkbat] ]s 1aúó irö\,ekedés. a lnóg pdrc.]lá7baló 1eriileie1 lrtagáb.rn fog]a]ó
a\zdkj jrá.vú l.úLenrin,ekedéS 1ll a B,n,!l l)iói1 GáhlOA\.i Kd.in.:\ kö-,
nlk.].í. }la,dula .rfi^l,,] n1,;/fu, )ryofu Ró"d\, s.l.]!. \iköz, Td, \e.ót,
TO|DJt ?ll úcLiliésa Hdlár l;t Lótlelölte ]elz] a 1eriilelg},ara]rodásl

l-, \ álosresz üt]ai ne\liklr.n tljg i áLn]nnk a l1, \]iághíbonl ulán, Nt]ndösZ_
,zc nóg,v utc! éS i l'ulipál] lér sl.nl.dcll cgvs7eli 1ag,v tóbbs7öl] utcr.é\láL

A t-elsoroLt középilLeleken túl c\upá| hálom lovábbi önkofflálrlzati illéz_
nra1]_v xkad a \,íosneg,vedbelr d Tcrii].ti GondozáSi KöZpoll1. (ldósek oilho
.t] a l]lfthvin!, ul.x §zám ilall a Százs7or\7ép o\oda r 1i.csi.s \íihály
Utci ]].. valdInint t Kna7]ch Ltica és Halár út \trká. óti]lij új. Tlólszn]!irl]g n.
\e1 \iseLo ó\,oda Ezekelr tú]. r ]lkóne3],ed rL)llg.rlnát ZaVaíó iparleie]r nrics
as nag},obb bevásárl|ikóZ]ront lcnr 1aLálhrió a lerii]ele! Kiseb| üZLelek azon-
bin bijlcn rkadnak. é§ ] SZriLnu ]ig.li Postlhjvilnl isjfi.nRákóc7j illon mii
kijdiN

.l. PetőfiJiget

..\ P.tófi ]ig.t a Rákóczj_Lige|lcl \z.nrb.n i Nél]red] ii1 déL] o]daL,nr jöfi Lét

re aZ L lilághíluil idijs7rkában Dunliraraszlj .cg!,cdjk ].kó.cg},cdckant a
\1A\'_1,iSúl\onahól a Gojgola ut.ái_! eglkoí,r Golgola ulc.li lerlrelóig húló
d(] tel1i]elel| ntelyel éSzaki olttJ]on a t\é]nedi út, dé]i oldilín. az A__] ]e]ii1'rz_
.h.Zclö Dtgvárok hdtáro]l l-,z n llag]irok a m.l].fi. funj kiJpil.dc. \rok ut
cá\,nl, ü1nlleg} s 0 é\ erl ker.s7tii képezie Pelö li Llgcl |.mlészeles h! tátil

A tele]rijlésrész l!]2_1ö1 kc7dódoen e3_! lneglerYezetl. e§ az aktrioi kóZség_
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\,ezetés áltai lrleg!itato11. Ibkozato\an nregvaLirsu]a) |dr.cll.izás ró!ónjint létr.,
De ncn] cgv§7.Irc. hanem két ülemben. t]g}. hog} nliütán nreglörtént a terúlel
ké1 hoss7.ntj. k{j7e] ntásiéL kilolnétercs töúijánák. lZ Andrass_v és a Szenl kt
ván útntk t krclijló§e negkezdödóil a keresztulcík kiepitéSe E.iek Során
eg_vnísba kapcSolód!a, c]iibh r !asún.onaltól a N{unkácsy ul.áig (akkor még
Vunkás ulci)laftó. Pelól'i_le]epnek D.!cz.tl rósz thkult kj liz kc.csziutcá\al
\óhánv ó! szúncl ulán. 1-o]_vtatasaban a lerleló és ki\ilelezó lnénlókröl elnc
\ezelt Kerczinger_lclc|, t()v'tbbi 9 ulcá\,al. NtrlrdezzeL a fetói]Jiget elnyerte
sa]átságos arculaiát. é§ eg]- cg\nrást súnin kö!etó. §zabjl\oJ k.r€\7tutcákkal
t.li \i osncg\cddó \'tli

Ezulin mnleg}, 8í) é\,ig §7iinelelt a ienlLe1] lerjeszkedés, nrikö?ben sofra
negviSárohák a kjnléí tclk.kc1, D]c]}ek viLamilel kis.bb dla|lcIiilctii !rg!t
lanok niinl an]]]r,eneket a násik lráron \i osncg},cdb.n nláhnk, de épi&e-
zó\rc kjscbb k.filcl eg]éfielmüen a]kal rasak. Ezekei. a !óbbjekné] 1alali_
\el ked\ezóbb áru ingdtldnok.t, fóleg nlu iások áLta]áb.n a jot]btn k.r.só.
nragasabb ké!7eíségii slaknunkl\ok \'isárol1ák nrcg 1g]-. lrig az .\]\ó\aros1
l nrc7ógazdaságbó] ó]ó. lóleg néDelajkn hkosság ]akta, a Felsó\,árost 0 nl,ara-
lók ó\ aZ óielrni_iógj fog]a]kozásilnk hoziák Létre, i Rákóczi-lirei eg},mű\,el-
Ébb kispolgári réleg !árosncg_vcde ett addig a Petőr'i,liget x fehölek\ó ipali
nnnrkissás lakónegyedekónt tltkuh k] a haían hen,.. a\1.] c7.1ijfti idijkben
r többj \árosrasznél minieg,V'' negycdó\cl kilcbb leiilclen, ug)ancslk nc

§cdólcl hannlltá\,dl ki§ebb ingatlanokka], el},ek nrait úgr a]akitollák ki,
hos] azokat a]obb ker.sclli münkások. fóleg s73knn ]kások 1.h.ssék nreg

t]7l kö\etó.n e io\ ábbilelii]etnijvckcdas ho\szabb idore nregálh 1parc.l
láZá\ neln te|edl 1úl { \7éle§ és méL},. §Zlnte á]landóan !ízze] te]j A__] aS ál_
kon, \íegkezdódot( ug\iDdkkol d keleszrutcák foko7alos b.ó!ii]ése. .löbb a

\énedi út-Andláss} ú1 kózi]tti ój.l\]unká!§,v ui.lig 1cricdij rószcD. maid !
Kerczin_9e1- 1e]epiulcákban is. d. itt k.7.i.tbcn csrk az 

^nttráss),úlrg 
(ericdó

... !z a ti'lrb sz.]k{s7ban 1öúétrl beépiilés ránronta bél_vegél az egesz ieíü]ec
rc, 

^ 
lcgkorábban bcótijLt rLlcrlészek híZai mlnden kereszütcában döntóen

fd]dszllllesek, mig a kósijbb b.apü|ij uicxlégek. kó7eLilvc a7 A ] ds án]kh07,
zi]n!n.] cnrclctcs. l,xg! leiöiér_beépilóses, n1odcnl épű]elek 80 ét .rl.r|1 aZ

^rok 
ulcáig lcri.di; tcdiLeien csak egyetlen ú]abb ntca létesiih: a Bel] en Gá_

lror ur.r a Slerrt 1rl\án ulca uidjó keleszfulcájakénl.
EZ i heL}Zet csL]pán ]000 b.n \,á]1o7o1t, enrikol i Petófi ]igetj vircslés7

.gv úi |drc.]Lázis lévén a Bezerédi lakólcriilcrtcl bij\ii]l. állép\e óbb hel]-.n
i! u 

^ 
] as nag]"álkon l,n.ek 1en,ezéSe éS épjtése g},atriorLnli]ag ]0O{lben

kezdódötl a képris.]ij l.stii].t áLta] eli'ogadofi le§,alap.]án. a7 q ] as nag!,
árok dé]i olda]án le\,ó eg},Iori nrc7ijgd7da§ágj terii]etck bcltcd]lctb. cs!n)lásá
\!] ó\ fi;bb útianrak kié|ilésé\,el a Bezerédi ul.a éS a \,tuftács},ulca tbkoza-
los nreghosslibbjtás!\ a l. 'l'o!álrbi ú] ntak is Létesültek. n]eLrek e ten].töné
húZodó Paá] LáSz]o úlig, a \i osn.gyed halár'tig ter edn.k.

).1



Ezen v új ]rkótcrü]elcD óI]iih házak kúli,rbólo nrodern §ti]ust kap\is.l
nck, 

^z 
ingll]nnok nog_lsngrendjleg is \ áLtozarcsak A ]ikóicrúlet ig) új , a ket

régebbi fetófi-lig.d lóSzti!], l P.tijfi ús K.r.7 rgcr tc]eptól eLiéró Stilust ké!
\ i\cl. Utcái L§ jó\a] szélesebbek, njnt a vníosnegyed légi utcái. A li]J§en par-
ceLláZofi 1elii]el bcapi]lós. után kcLclj ilánvban nróg to\ább lerjeszkedhel

\,ínrdcl.k ntolDál n Pelöfi-ligel hasonló |agyságú ]efi a tirbbi hdrdszti la
kónegyedhez Háronr íószóD.k üt.ái t ki]\.tkc7ijk a rógebbi. PelófiJigeli lé-
szen a \áíosneg},ed ké1, e$ahnt, i teg} 1r1ásÉ] kiLonrételes ho\\zú fóútiár

^7 
1"dhil|, |íal i..3 sz. í l!^rln fuí \úa\/l.,ő Ui(:ak a7 elvkoli Pctijlj

Jcp-l ,\] \\_\ ; H-
,n\lij s.eül I Lirzl; B!l6!nlí, ]ítilu Zű|,i Bolskdi es ]l[u"hi.:\r !ru NJljd
1il\taú]agosan a \,Junkác§r, uicán tu1 a légebbi Kcrczinger-lele]ri részen:
D!"lbihr.kl. Kólál\ ,\i]s:r adl,J, (l',ll,,lr, Kós Klioh. K]dú:Lil, KalLse\
Ha"|id Golgokl i, Bclhlcl GLlhü ln1l A, újonnan k]epii]ó Be7eródj
]akóterii]cl ulcái. al rde iS áIn)ú]ó Bezeréd], Szent LáSZLó és Munká.s} ülcak
n.l]ell abcrendben: a C\ók I\liin. ('\t,1l|1!,l. lldtdlztl Ferefu, Kllr:.ik !,1-

.iös uí.d a r\lúl Lá\zk; l11 !szllii aldOla, SOmOg,1.1|1.\reléní, Tuljúü i\
I'in a)slö!l lLlik. Ig\ a Petófi-]igetei jelenleg _]] utcá\il tdlálkozLllrtri. mel),ek
kö7iil ,i k.tpot1 a IL lilágháború ulán cg]. lag]- löbb esetben ú] n.vc1. A tcllc
§en u] utcík száma: kil.nc.

A Pctófi ligct s.t]llossági ]nóg, ]rogy lcrú].tc tcllcsen sik. az eg]etlcn il_,-..
l,rl., eg) ede Haraszlj.ak, és o]},all kisebb utcaré§7ekkeL, z\itkulcákk!l, közók-
k.l n.nr rcnd.lkczik. neL)ekkcl a riásik lráro11r \árosrészben, a gy.krdn n!
g}on nlrg_v lelkek kiiLikításx lé\én t!1,1lko7unk snlnáldtoJ lzorrban, hogj, a7
.g},cllen kisebb. hízhel] nagyságu ie]ke! ]evo gyeln]ekjit\zólcíel nerr] sza,

it\a - i Kö]cse! Lrtcábin palkokkaL. tctckkel s.nr tllinkozu k,
\,,,, ,, ,,, , l(, ,,, ob L,,, . | . 70 ll., e ó, .,, ,, ,,,,,

üléZ ren)re csupán a Hélszinvilág orcda hel,!én nrúki]dij Gyennekjó]éii és
( §a]ádiegító S7olgálil aZ.\!dlá\s} úlon. ós eg]- jzakor\osi lendelij d Cr,árki]z
u(ca eiején, lp3neLele ]s c§ek eg! ikad e l3ezelédi ]xk(ncrülcl Paá] LíSZLó Llti

o ddLán, a lógcbbi §Z-iparlelep tcriilclén, ahol r11ég eg], kamlouarkoló is ra

]á]haió.

B/ Üdütő- és talílinegyedek

5. Dunai \,árosnegi,ed
Dunalraraszi] ótódik válosne_!_vede fokozntos3n egv pafimcDti dunai lijldó-

sálból alaku]i ki l,Lij7.ranr-ként h077,1 l1o7]k. hog_,- móg iZ l890-es é\,ekben
l ,, l l' ,li,, (]r. l]l \_, ,ll,n,,, " D,, ,.

k,jzli, ]óíósll naddiL-sás§al benoll 1eriilelen, 3Zt rendb. ho7\a. óle r'úrdöéLe-
1cl alak]lo11 k1, Sll3rldsofel. kabinokkal. .sóIrakháiekk!l. szópcn kjépitetl pafi,
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§zakas§Zal.,r ]iirdijsollroz \cl.tij. ! HÉ\/ a]alli Duna ágon n]a öblön _ álye
z.tó tahíddal, Ez a lóL kié]rjlell n,- al x]ótenliet a kel \i]ágháború kö7ölt iS !olr-
lotti !7 üdillni \,ág}ók!1 Ennek i tcdi]etnek n Dnna és a Sorok\á.i ilt köni ré
slaI l szo.i!Ljsla 1en,gMdaság ldos,tkiban Hnr3szli iparlerű]clóDck s7.meLték
ki. 11l épűltck li] az akkori é\ek lrel)i rpdlrcLepei. a },IAHART l]aiógyál. a
Nádii7ellr. és késóbb az AUTOKT]R le]ephelvc, nr.h.k me]]eit n}egielelrlck a
nyl.tlókkal. §őt né]rá.\ ]akóhrizla] is txlkitolt L]lcarészck

A lcrü]ct ólclébe| ]clcntó§ \.áitolást ho7o11 aZ l9ar]_{r8 kozötli idós73kba
végzeli Dültlrnc.i.| koúás, d]n]kor.r krcD]clt i\7.t!pal fehöhöüék cgvlóJ7t a
mij spot_Szilelet. dn.ak \ilbcD .tl]ó erdóségeil, nrásras7t kj§zéLesiEllók d

]ráílmcDli Já\,ot a Sofuksálj úi ala|li s7dkrs7on. .\ \,o]i ádi]l.nrct f.]s7ánrol_
1ák artnalr t.l t]lclét iS í'etttlcclLáZl3k

EZt kó}clöcn .g} ltig},on ko]no]}, 200 300 mólcl \7éles iidii]óSáv a]akuh
ki. ó\ egvle lóbben !ásálo]lak iidiili]1, és teLepedtek ]e nenrc_(ak ld.jg].nes. de
állándó hkoskant is elcn d lészen, ]rlind a soloksáliiLl és a Duna köztj s't\_
ban nrlnd,r spoú§zigelcn.§, l,egres beapila,ű l.íiLct x]aklrli ki, részbcn
ii.tii]ó1 iL ák],e] lé§Zb.n cSaládj lik('rházaktriaL, Eg) köZcl ] ki]on]éler hosszú.
j00 600 n]él.t széles ttjtnrerlli sál rldkult ig! ki. rtlelyel n)ügdti oldaLán a
Dnna. kclcti o]daLáIl a záfi Hl.\'_pá]}atc\t halá|ol, s Pesllöl a DüDd Tis7a csa_
1o1lliig ltúlóttik. I] tenjlet nrd a többi \iro\rósnő]. n]é3 i szonNlóCtos I.]ső\,á_
losla]] ji eLkülöniili;. ólál]ó \áros.eg_ved ]ncl]- ncm .sut' r épijleieiben, fu.k
cióiblD ói tálsada]ili ijss7etete]ébcn tél el a !íros löbbi lólzatijl. de azokló] l
mllrdó§_clc kól átiáló\,a] r..dc]kezö tIE\l páL\.lest i! eL\,álasz!.r, olj- méúék_
ben Zárt hog) mindössze kat hehen !,rn ki]jrás. \átosba: a lIÉ\:
lin\so]untókkaL e]]á()tr lasúli aliála)rá]. 1ng],aZ Erzréb.l uicii\e] (zeLllbel,
a IIEY altltj !]ujárón l.hcl kjjuüli a Spoí \7igenő].

Szerkclclilcg e7 aZ eg}, n ag\ 7ellilonót.l.\ t.di.t kél léSzre o\Zlrk, A so,
roksári Lrt e§ a Du.! köZl] labb n]]ni nráslél kilonrótcl hos§7ir. Dun.r nc\ú ul
cákk!] te j \ávla ncl}nek épillnónle] közóí köZel cg)cn]ij xlin,vb3[ talalha
lók n\!ltló as llkóéptilct.k. (E lerúlct.t glakofia \ iznáro$!k js ..ae,ik), A
m3sik reiZ a Sz.]csebb stoftpáh.áklal. kcnrtjngekkel. nrara]okkal ó( lrka]lrá_
zrkk!L beép]teti, !dLd]nÜrl sóllD\okkal leli Spolr S7ig.t, n]elvhez tlén)ilcg.l
kiiliiIriiltcn, r HE\',löltólló lolabb dóLle. eg,v irosszab| tlnIn..t]. hétlégi há
,,l,,,. ,t,r,,,r ,, llU.(,,,,,l," l,,^í,,,ll ., Hr\,,61
és i Duna Ti\za.Sntona kij7é esó rósz.n.

Dü"akó. ,t.a, n Dllkl L,J(;lj, d Duhd :L:!d l. d Dü"d uk\1, d l.'.isi; Dlüa fi
L0, dz ]bol\d k,lnilla, Kdnhlin liesken_\,ü1l1l, KelklD kijz Le ]ilág 4ll1t,
Il)(;\h]di Icilri i\'l!i!lliLi Pudl5,Ra: !ar-iryu1.11_ \,.1]nnin! a SaJoksdtiLil.
(Lrdck.Sség: x Felsij l)xLla Ulca \agén 1aláilraló as d Soloks' ] iüm kil,e1.lij
1bo1]-! ulcán!k csnk eg_}ik olda]a ]lú7,')djk I)rnahiraszti lerűlelón. a nrá\ik o]_
dnli Bud,r]rc\t t.liiLeléI.Z 1.fiozjk ]



A I)unli városncg\ed nlásik tcíi]lclón.k kó4ro li része eg_v tijbb hckiálos.
s7ót.n kiótire11 üC]ii]öpa1d, .rgrobb glennek]nlsZólérrcl. sok pihcnijpadCial.
bcl\ii ,ólfu}okkal. lnlalnini egy télen- },árc csobogó. e._,-hón nc]cg\]Zü.
lnélr,furísú kúlia] é§ n]cde.!éve] !] kö7lonii |alkol vcs7ik körbe aZ nicák.
alo] lé§7be. lakóhitzlk. róJ7b.. nylrrLók, §|otl]ótc\il an},ek és kenl]rntgek
1!lálhatók, 

^l 
rlleni utcák srina azonban la]alnj\el kelesebb. m].t ! \ í7i!i

rcSi réSzé, niközben egy lé§7iik sor. il]ene §etnn},utótagoJ ulcanclel \isc]
Ezek abclendb.. Gl)"dk Lí.d l:t.:ő\ !l.d, HL|'sini}I, Hótoü|\01 Hubu|
! a. Kc,ryülgh.: r{..1.j Jjn,|, Kiki;ti; ,!láA. Pd|lí \iLir|, s.i*.1 L,iátó.

tg} 3 Duná várcsncg}.d kél lés7ében óss7es.n .g} nlg}oblr pnrkot és né
hán_v k]sebb kilzt ].szánil\a. ]] ut.ii lalálunk To\ábbi 3 kéi l)Nra hídnál.

., l ., ,-,,. .,l_.l,,el l,. \' \
hid á] eg),iiremiili, x7 \j0 áS úlináL pedig eg\,]ól kiótílctt keíék]rá t tnlá]hi-

A lán]nr.g}.d parl enll itari lótcsioión\cr a rllfu nem, \,rg_,- csdk nr
g)on \isvarbgotlan miikódnek. de számos. az elmúl]l évckt]cD lélrejötl i]riri
§Zolgáhaló !állalli tl]á]hdlire Fe só l)rLnx és l)rn]i Lllcáhan !alalnjni a sorok-
Sál iltoi: á cfi)tt..hnikd Kft, as 17 op.] N,íol.ár ! 9,, illcl\e 6_i, jzám oLalt,

Ig_,- H]]\' nr.gáll(lhc]\ ir Sor,.lisári úLdr. ó\ .g). ln.i Inár cSak nLkalmiLag h!s7
nál1 lr,r]óállornás a Kikölö Sélfu),kezdetérlel,

6. NIÁ\'-alsó üdülő- ós lakóncg!ed
Du.ahrr!llli ásik iidiilo-. ]ikonee!,ede a DurMi lleg}edlij] cLtóli;.n n1ái

jcllcggcl .1láLu]t k] Léüejöfiél arn3k kiiszóihetj. hog},! lT. \jláglráborxt kö-
\eliren i kenlén,! d ktetiú,lk idó§7xk,lbxn sZL|le Drindcn ti]]del LöZ-\,ag},1S7,
nl]ajdonb0 \,eftek H(]g\ .7ck.t a7 inta7kcdés.k.t cn},hilsúk - onzágo§ !7inte.

Lchctóva tctlók aZ úgy e!ezelt ]ln lÁul./i Iialakjlásit, ihol a7ok. ikik hobbj
bc]l \ ag) r11eséllrelésiik kónn),liés€ \ égeft ke éSzkedlti i7er.tl.k \olni. 1.r ós
bérLerben kiskellekhc7 luthltlrk lgv r]!kult ki x7 !ls(]\árosi rés§Zel Szelnben.
x \1A\ \.sút!ondl keieli oldalan. a \í^\'a]Saj Drcsá]lohel),rnenlé. a7 . hob
bll.]kcS. hai\agi lrázas, r!}ara]0 pl]rerló láltkcíli teíijlet. ire ), a7 ]990 cs
ót.krc cg\ önrilló \álosneg],eddé üLodöil Slá os ntcá\xj.1clj.\ kaznü\.ij
{essel, t'elerészben hét\,ógi há7ikkal. i'e]erész]ren lemes ]rkóhálakka] re del-
ke7jk és n]a I)ü.dh!ra,l1l hxt(]dik !árosn.g,!.d.

E \árcs eg},ed h!til!j: nr giton i !ásút\onil. déLcn a Dunt Tjsza csatol-
la, i]letle n csálon]! mc]lctt] etdó, és7akon a Temetó j]lct\e ,r P.r]il LaSZLó ilt,
ke]ete! pedjg e7 egrkori l)ilk4árás dii ő, Dre]r,.i ijnkbln lnaí kőr\,i]ágiláS1
Ls hp\,a i Fe.§k.fii ulcd n.\.t li§.li. l17 a ted]Lct ijssz.s,igélre l kjlonréiel
hosszil és 60| 700 n]ótcl \7ales, a7r7 nrinteg\, 0.6 (l.] Dag_,-Zeüjlonréter nag},

s.igú Deke]elfeLérrjn)ft.itla7-rl_e§út]gn]égho77á\.t(jl.g.se Llg}annnnl,i
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\zabdd akál r-e1 is par..]lázhaló _ mczöga7disági ielij]et van egy iidii]ijijva].
nrint anrekkora a ln!iN]A\'_a]só \ároln.g],ed ieljes lerii]ete,

A NlA\'_i]só !áro§negyed kiizponti ú!a a MNg}lr ut.r fol,vtatásában a
Leh}frunh kupikh u1.1 alne]y eg,vben a \,áros egyed kót cllcntétes adotiságú
lel'li]etétrek ]s a httánonaia Az és7aki rész a lelnctij, i]l.n,c a PetófiJiser liró
| ,l ,,lJ ,|" <ri l( l r ,, ,l< D, ,,, '] r.z,, "-r"n ,,i, .q,
szóp eldó\ei ]ezáfi t.niLel, E ttlli \,árosneg}ed rósz 1cnnés7e1] adoltságai ró
\ón i§ iidiilótenlLeli icL]egel kapoü

A két ÉSrnél]e]lcgiikben ellcrijck aZ ul!.ane!ek is, Az ó\7tk] Iésze!, leszá
nrih,! a \,asúú pái}!tcs1 ntel]ell húzódó \,t.\\'_!lsó ulcát. szcmé]vhe7 kapcsc)
lódó, jobbíra lDég t, ]980_as é!ckbel kapott uranc\ct ttlíhlnk] !.Zkdi
Káhnl Kulzdld Károl.\,ls L!h" nl kalilákf \lrcáLal. \alánnrl az i| határoló
nlaí. a PuLil Lúszló ltú. Mig a többi, a 90_es é\ekben k.tpolt. dólcbb] lé§zell
].vő ulcanév nö\&y, e§eleitriénl m.gle!ó \,iágnelet \,1sel CiL,talal+ u1.1l.
Ie.:klJi; ulca, Ha Dktö\i\ utLd Levüdula ulclr is köz Pttl.Púr! ulca i, kl):,
7lilld llllrl, E]iér a tiibbi ntcanéytijL. bál löbb ás köZ iS \,]n: !,(i/.in tü

,l i'lJl, I lril J",,,|e,,,
IledeliLeg nglanii M Alsó\,áros ho§§á ulcái neliikben n) ú ]ván},ké.1 1o!ább
fo|vúlódtak eg! id.ig a \1A\lal\ó !árosrészben, nigncIn ]996 ben n leni]el
új rlica evekel kapott de a kis Királ_v kőZ nclc kjIDdrrdt d7 ulcaátnelezerck
közul, lgt, rnrkőzben a K]ralr,ül.e AlSó\álos cgyik hoss7ú fonlos ulcája. ad
dig a Királ},kirz r NlA\'_a]sal \ilosneg\edbcn 1tlálható

\lagn .] !áíosncgyed lnég cg\ s7enDonlból keltóoszn]lt, A íásúti pí]vá1ol
Drinte!], 300 nércrig e háZak szrbál],os ulcai nazszáDrot \i\cln.k. n g ezt ko
!etóen csnk lel).tjzi s7lrnol E kiili,rbözóSég azonban \árhatóa. foko7aiosan
]negsz1inik, rrr]\el t közm|\esjris: \il]an,v 1,jZ cs.llofila, giz. l.]efott, néhárl),
é! óla már aZ egós7 tenjlelíc kli.Iied és a kerles csiládi ]akóhá7!k 1-okozato_
San löbbséglre k.lnLlrek a pus7tr hobbjtlkcs. hal\égi há7$ ingaliailokt,il

A \áro,rcgycdben ipai lót.sitntelrnYel. !agv bcvásálla] ii7lelekkel llenr ld
]á]kozuú,,\ r,lrosi iellleó \is7o.1 a Tencló utca !ósón és a Paá] li§7ló r'li
e/d<'<j l'dl \l\\_l l,\ |l<n,(e, ,, 1,1 .,j,l ,,l"l ,

C/ Ipari negled

1 Is:dkiL'r l)i]i I4ü".s\.l
t)unahala§Zir hcrcdjk \,ároslr.g}.de az lpirlerii]el. a \áro\ k.]cli o]da]nll.

gemr.óbcn u jl es, ba]li ún]á] llel_\ezk.dik cl. eglben nigykilerjedéSii lcrii
leiei\.'el Zárja is kc1.Ii o]dilról d \áros belsd rrúlctót

'L.,,, ,,(,,,l \e (,,-. ,,,| ]z,,,- a,l, ,r r 
",LjlonólcIc kc7dódó D.li Ttrúel1iLellc. A kat terii]et eg_Yalánl a bajai úr]ú7
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kepc§o]a)dik. dc raszben.il 
^lsónónr.djr. 

\,c7.tij 5]0l .J köZuL éS a me]]eüe
hilzódó Lhiyersun kenlp]ng !álaszlják el és (agoliák kél reszre,

^ 
kót lerii]et kőZril a lontosabb. al \,í0 ás úllót a Netnedi úlig hú7ódó

ÉSzakl_Ipaíerület L7lcrü]etiLes is nag_lobb: két kiLométel hols7il ós 500 600
üré1.1\7éles sá!ban, legalább 70 i,,; brn ipxlj ü7enrekk.l. k.rclkcdclni nág)-
rakláí.tkk.tl, la]amjni ]ogisrtikar báZrsokkal van bcJpil!e A De]j-lpnrlerüLe1
niég c§ak 1-o]fukbx. bcatit.tr. mindössze ö! utcával és csupán ugyancnnl,i ipr
ljt.lcp|.j !Z t kjscbb é§ k.vósbóiclcnlijs teniLet nrég nx iibbi bcópilésrc yír

AZ aiig 10 é1'e létre,]öll iparteni]el ütcái .t lliíos lcgjobb. nag},leherbilásúr3
épiieit köá!ai, melv vógjg ipari nlérelekJe tenezelt közmüYekk.] \,annak cl
]itna. A7 ut.inclck pedrg hd.sak n.m ut.lnak ki]z\ctl.ni]l ál Lrtcába Levó

\álld.rtr! stilLlso§a mng],ir 1'etlalálókés galdaságj §Zakemberek ne\.jt vi§c
hk, 1g},a neg_vedbe. lbcrendben a kölelkezó uiakkal m]'t]kozunk: Bln*i r0

. l.., 11.1

G,"hd hüii,Il:tl's. Jlllik ) 1|\, II.LhNlrí,.1üúús- Puskli! T^ddn| \ald
,lirl Rdkki-lla és .\:?r/,11,ti^.l1r' i,ljó l;l. de kile7e1 az iparlcriitelre a

l\{rgd d7 Qdrtcrúlet ki/áról,rgosln iilcmi n.g_,-.d. Lc,Zánit\a egr-kéi Szo],
gá]all-golr.lnok] LnkáSi. akóépiiletektrie] ltl nüI k]álkoznlrt _q.Z jpal] tele!.k
\.'iszont modemek, ii]!t. \,ag}, leíegöszem},ezés eknli. palkosítoir. ki)nr}.
7.1balát tcrúl.i.t dlkolru}i Emcl].lt n]nrl.g1 ]í]00 ,1000 munk,rlrelyet j ele te-
r!ek. es a ]relli adóbe\,élel .ag),obb része ls in en 1b]),]k be a !árus kts.,iijábd

Néhán_Y fonfusabb, hús7c7.1 .égr,7eln]élenré] 03gvobb 1criilelű táll,rlr1 al
]].zdki ]paícriilclcn (]raí a \á]lalati !c\ck idinrkJnl lnódo§uhak) a ai,&]-
(,/ll (Nlmcdi ú1 101,) ]5 heklárori, ,r P&o _\:l;llir,.j,Jr ,:dJl 

^/i 
(Jcdlik

ln} os u 3 l,] N hektáIon. r,* hl d t:nuiil t r 1 r nn tgvál fti (n (J.dlrk u 15.) i,2
hekliinr!,i terii].tcn, a srna, Á-li ílrin}j.Iatnos u 1.] _gomb3csirl elöi]]itó 5.2
hcktáín. a árJ.]ll|,f/Js Lolii:ííkdi K,íí (Raktár a ) -1.6 ]rektinl_vj tenjLele|.
a Bőhl.J Flnipdli KJt (Jedlik u ]5-29,] 2 5 hektáro]l .\ Déli lpln.riilctcD t
Hlt!\.li s.ül"\,\,í.rij:nró íi hektaún_vi. a GAT]R.1 KJt ],5 hcklinr\j, aZ

1Ltlían d, Kíl :.] heklán]li tcrii].ttcl, míg ! btjti úli c§orlopontnáL a
Ili,-."l., új (NéDledi últ) 2,S heklinr"vi leriiletel YesZ igén],be, Uglenczcn a

teilLelerl lné_! kéi fu\,ibbi nag,! 3rliós éleLmiszer be!áSárlókij7p..1. bútoriru
1]i7 ils ben7inkú1 Liria a \,ásirla]kdt A kél nag}, iprfierii].t.n pcdrg ri1ég ]eg-
rlább húsz hanitrlc , ag)sága as t lilglalko7tliott nulrk,reró a]ap]án közép,
kalegóIiába Soro]haló - \álLn]atot találurú, ]l)enek: a ai,/l,(rld. ! a7li: t
( ikiII!"!Liria. s D.kal E!íó?d. a ])it.kíl,ük,. a7 L,./.q.t&r, iíd,,r F.s,l.\:.3
7', ij.cil, r Gi1,1I i!Á a Kait! Ka;11!:!lt!ch i]:d. a ,1,1-.]-\'. a .l,í,é,l/ !:././l. n .

a 110ü1.\ll) a l1o|.L] 
'l. 

a s.Ii;líi,|. a sI0. n l,'i./lt Hungdtid, a I'ifu1|,L,ss

ri]laialok a teLl.\\óg igónyc né kii].

2|)



D/ Üdülőnegyedek

8. Paradic§om-sziget
Dunrhrrlszli e7en üdiilinr.g},cdét jellernzi nln1diz. anri áhalálr,r! a Du.a

p.rrt lcnnasz.ii kin,n_lezelél: egószlages Le!egó. nnPltn,\,és !}ruga]on, \ínrd
.zclt Drcgtdlálh.l(jk i1l, imi1 csak cgr,\izp 1], cserldeS iidii]ól.].p n\illtini
1LlCi.

A cke\ei Dun! ág é§ a Dulra_Tjsza c\dt rra lx]álko7ásá.ál rikszjl a csa
lont,r dél], ,rl.u ]Iara\7li beLieni]cló(i;] ú\!l. a77e] ále]lene§ o]d3Lon, \ Dun!
TilZa c§,rlonr,r kiágui§'lnáL eg), háronNziig L.h1 csircsben iégzótló i'ris. ligeres
kjsebb téls/iselel tlkol, ]-Zl a lerii]elet nclcztak .] alclnr.s i.n]r]ko7ók. 3kjk e
lcrii]ctcl lcharccllá7tik az l9]íIes a\ck \agón PdladnTdrJ \:i_g.rl.i \e_
!eb.r!,r ..§Zigel' sló fi]Lóij7i 3g t]g},an s.nnjkóppcD Scnr hcl}1áll(]. hjs7 nen]
szigel, csupál 1é]slig.t, de ezok szjrnára. akik szcrc(ik a tctnós7.is7ótsageit
és nj-ug.rlrtlál, faló|rn.g\ülaiidiilöt,iíNdicSoDr lchct

A Paradic§onl_sligclj lé§7nek. 3 Duna iiló ciij \izpartl oldtlt ügylni\ tiibb
nrilll egv k]]olnelcí ho\s7x. beép]lell, l c\itomr lik;li olddld p.djg nrinleg,!
]00 rnélcr lol\Zan vc7et szrlrlén bcapit\c d !í7.ptlton, A lil§7jgelel a]koló
teriilel Lél ]raníészt i)ss7eköió ger]ncútjd d7 cg."nrán(')l 1Áolodó I)una és Dn_
lla Tisla csilfirra kij7ölt. ü rllegr ]00 ]50 ]néter hos.7an \e7el át a leriileten
\,Ilr1derLnck rószckónt e \ iZ]]arti iidii]inrcg},cd 20 hekúl t.l,].del]nii. é\ e 1enjle_
t,-lr ]00 cs!láii 1}).1ra]a)há7xl. \a];lnúrtl cg},ntg},obb (!olt iil.!rj) üdiilijt, és l__1

lrlcál iLóblrségélrelr !,. !xg,! köZ) laiál]raruDk, t_ltcáinak clDclczas.i] lijLdIai7i,
!örénv_, vag! á]]atnó! .lne\ezésse] jg.tlodrk a kiim}czelhcz, ]g},. rz itt tN]á]_

halo ut.ák lbcrerldb.. !]L:l:(/\i 1ir sa|, CJdn ,d s., aj.illlll jd/ asilllig t1;:
E|di; \,- Gllill\\,íhig Llctl, Ilililól ul P.,t\ kij. Pa,^ !íLd Tdk,oÁ ,ar
Tálikl lt.ú, Iillfj|ág Lll.d, l,a]aLrrrrlt r |d,?.n\,,r \:ig..i l./rl. li. Ltóbb] n
Du a_Tisza c§ilonrln ál!e7eiö hid !lár1 ág3zrk ki !z 5]a] cs úlbó]. ó. nrj.teg!,
Ell0 r!éler hoss/a. ! csa1o1rn rrrel]etl hdldd\a al ki az iidiilijt.]ctr. t_lóbbiilt
me]L.ll rég cgj nagyobb 1o\asiskola ó, dijügrdn] titl}t js ttlanhdt('), A PxlxdL_
cson-Szigel] lqaíó útlr] poo1osall Szcnbcn ,] Káltária doInb .m.]kcdjk ká!ol,
ná]a\a] eLdeié!.el, ijíanyei\e] kirándu]á\r l.hcti;SJgcl is n\illr!a.

Vaga i ,.szigei'szapen iásrtoü, Uliai iclcnli!\ r.\zb.n l'chal müná\x] kl_
épil.llck. ]\ n\,rltlt')há73k, ped]g lnind lrg.isigrendb.n. nrj.d kj1]le]ezéSben
és njlusukbin rcndkívüL ellerd.k, .\ nahánv nL.an]\,i nág_vobb é§ jetenióSebb
keílle] rend.lk.Zi; \,]]la§zeru n),alaloapü1.1 Dr.]].ft, ti;bbsagab.I Drindössze
250 100 nóg)l.hnat.tn_li ieni]ele ó|iill há7. Jó .élrány fijl.g ! t.líi sá\ta]l
- belort]áb.lkon áll u eselleges állttások ki\ódó\ór. l\íindcz a nrruilrk jeJleg
kjzírja e hazatrinál a lallósxbb. téli iidii]ólerülcd k nrrartózkoLlrst,

\ (ali iidi]lós c a kalrnallan Ió§ógi há7rk ti]m.gc cgvóficlnrüen je]7i. hog_!
c7 3 kő7pontia]l lá1,o]alrb.só \! 1]sneg,led csakiidii]öneg}ed, éS |elrr iidii]ii óS

](]



takLineg,led. }leg aktriol is,lra a nnncg} ni\fól kal tucanr\ir g\obb }il]a lé-
licsitclt, 

^ 
nag),oblr enelctc\ pan7jó ó|i] Lelle l t ende lke7ó \o]l\álLaLa1],mr

pedis nregánké7ben L.\ii üdiilij. bár iairil1 iehclnc, ugyancsak llem tbgid lélen

9. Újheg},i üdiilóncg},ed
Az l]jhcg}i i]di]Linr.g].{] neln 1,iZ me]lell nancn cg} alac§o11!,aL]b, 1'i!

donrbo§ teruLelen l]!kuLt ki hob]rikefies, l]Jt\ógi háZts. kisDa.cclla§ lcriilct
kerlt aZ ]9]l),es éveklól Lg\lnUg\, mint a \]Á\' il§a, \itlos].g_,-.d kczdclbcn
Zállkerllanl,lrér,be \elteld. l1rlid nrcg\áSáro]h!tó. kené§7kedasc !]kahnas ki
s.bb tclk.kk.] Amlg dzonbin ! \1A\'_iltsó lerülel _\]sót'alu 1A]§ó\álos) kij7e
léten !an. e ieni]el Hrnszt] észrki réVé , ! F.lsolilLl ||elsó\iros] pesli ha_

táfierii]etén. TiLn]l nlég tnlr i§ ! F.]só\áros ras7c lcnnc. hr ncnr ]orl korlre aZ

\10 ás útapi{i,, lncl)nek n\onr!ond]ál .7.n á ledi]elen elijLtak kj Ilkóslillt.
Ulan .higld rZ Ll]rcg],i dúló tcrii].lal x \ ilos 1öbb] lé§zéló ,

,,,,, :,, üJ,'| ,,l,,,]dJ., ,,\],-,, ,,,|9,|,,| ,| \
pá )r iLgl lralálo]ja, ho8],a Szornllédos Dunr ncg)cd l'clc scnnniléle. nrég
g],atogos á|árási leleülég s r.s A feLó\álos felé \eze! eg} ú1 a7 N,í0 á! au
lóú1 hittid !]rlt N!it(]tt vis7onl a \,ároineg)ed e§lak léle, alrot csnpán eg),
_10(l .100 mél.... m.7ijgl7dasngi sá1 \á].1szlia .] Budápesl \IiL]elniünr-
leleptó , és ke]ei felé is. áho] ugllilcs.rk.g]- ,100 1{)0 mai.I \zalcs nrclogáZda
iig iedi]et \ an ll N1_1\'_v3sil§orülig, El l zlnr litl(\D.g_,-.d azonb.]n ]ó\a] Ii
sebb 1eíi]lclii, nirLl ,r löblri !álo\ló\7,.1.1en]eg. mlI1eg} .egyed nag_,-7.tki]o
m.t.l t.lül.tii, ki]7cl 160 ki\tllceL á\,a1, ]neL} ek alolrL]an neln egészen óll0;_
it. lx]á]hatli éNii et fó].g hél\égi ház A konol)abb. 1óllcli(ell épű]etek §Zrilna

]eglil]ebb két-híonl nlcat EZ köslúllrclij .nnNk js. hogv d lclailct ! záílkcrlr
relldszer nrcgszii lclé§e és iz \,í0 ás ilt merélilése ulfu e3l,iLlta nnrtohrgl,et
nr.kkl vál1, ós cstk Dunahllrs7li 1álo§sn \rilása, :00l) ulán kezdeli ismet éle_
d.7nj |kkol, i7 lddig.sak heL},lajzi szánol \is.]i; ulcái rerldes ulca e\eke1
kattlk é§ ez7e szillie eg},idóberl ncgkcldódi]t r korábbln hián},zó kiiz\i]i
giiás és mis köZmtjszoLgáltalások Iiatitós. A vá$rés, ú] kcLclii ulcr.c\.j
saiátoi.]l(, \,1il.] n]llcncll adxt0k a71\,alószinisit]k. hog) e részell ]ehelett \a_
la.rikol t linnlj .lijd. illcl\e iábol. löbbségiikbcn cnc aZ.rcdeúe nta]nak aZ

rjicnnevek: ,,irlr lk(, E|.nr tltLú Loja\ uk,d )ll)h,r Led. Pa, űljd Lí
La, Rlilldi ulLd s ciupí! áZ N,í0 is út a lil á1\,ezelij Lrlca nele más eL egii A
]1i1l., r,, ll1.1 tzt lclölj, hog\ e7 i7 ill. a szo Nzedo§, -l|L500 nréier 1á!ol
srgla lóió. Bud.t.dhcz l!l1o7|i \1iL]e1rr1:Ur)1 tc].prc \czcl

Nítgd ! ncgr,.d lclcll.g fe]]eldillóben és á(alükulóban \a Al utc.ri tLlá-
git,l§ kiépjlé§e, az egé§7 \,árosneg]cdrc kitcllc.tii n)!iibbj ki)znrii\c\i(ó, cliirc
ietjli. holv rlii\ekedni foe á lcli n},ári 1.11a]7kodá\n !lka]m|s lNkl')hlt7dkkdl

]1



vr]ó beépiiléS Valószilrúsítheió hogy cgv kal ó\ti7cd !Latt a Dle]lelie le\o. lnt
tDég szabad nczijga7dasági l€rulc1 tilcelLázásá\,al ]ü is üdűló_ és ]aka)n.g,ved
al,rkul ki ! NíÁ\'_a]só \árosn.gyedhez ]ra§on]ó,rn. ós ig},Dunrhalaszli e terii
].l.. is eglbeépril Bultr|e§iteL,

l 0. BányataYas üdülőneg},ed
Dundhrlts7li iizedlk a\ trl,nr legkeyasbó jsmcn \ ál(]sté§Ze nlég cSupán kj

alakulóbdn ]e\ó \,árosD.s]-ed, és csak cg\ ró\7ében behedi]eúe c§a1oll tcrúl.t
I.n.k el]enére lerü].lile3 mar rna is ntr}obb lr n1 a masik kót udiilijn.gved.
a l'aladicsorr1,sziget és aZ Llj]r.g\j neg},ed eg}ütlesen, Al crnijk k(j7t leJtőzkö_
dó negy.Ct larczóse. nö!ekcdó\c 17 itr tr_varnlókoll e§ iidiilólclkckk.l lendelke_
2i;kiin ki!ii] .§ak ke\.\ck 

'tlt.] 
i!ntert

Nc\.. Dr.]},et e kinr),\ iljsakor adtL!*. szintón DcIn hj\alalo§ né\. csak
jdeirlenes mel)rijl m.tJd a fol_virlatblD lc!ij ütcdrende7ések llián \árhaló hi
valalos öntonnan\zd1 dölllés. dc dddig le.Drés7etes föLdlajzi ndottsigii a]rp
já1) kapo11 elrL.!c7ast

E ntgr, ó\ ijsszesség.bcn lijbb lrégr,/elk]]olnólcí n!g}síril iidülótenjlet a
Nénredi iütó| de]r., dz jl es lit rnellctlj kcIn|jng tdia]\il kezdódik e\ nrásli]
k]lotDeter Lllí!. ugvlncsak ú\.rkkal 7ánll A]sónénledi h!t;I|ilói aIig cg_v kjlo_
nlélerre, i dkal oldalon cíl]i;kkel kölii]óleh. összesiégébcn 600 l00 meter
Vólcs sivlrr. le teilerl hú7ódik. A ieíülelcn háfunr kiil(]nb(j7ó je]]eglr ildiilólc
riilct k9cso](;dik eg}bc. A7 el\ó 55 hektáro\, crdijkk.] k(jrbelei1 L.nil,ersunr
iidiiLöcentrutlr rnel} Pest kóln,vekónck l.gnagrobb t!!a! kemljrtgle, ]Iáfunr
nag\ \izi spo okll, stlandollrlra, \,i7i\i7é§re. jelskv_\,elSenYeke a]kálml( nj
\,al. több lnnr( túl\záZ kiilonálló alxnüan]ríZzaL, köZpolrl] plllia)\.al. trg],
kcnr|ingt.rúl.fiel. sportpál\.'ikkrl. \,erldéglo\el íclrdclkclik .\ lólc§imrén_1,1re,
jó] kié]]ileir ú1 1elc( a Né]nedj illlól á cocd aold \,állaLatá!a §7emben, Sti]u
sosan 3.\llL,/g,;/ !l.d rlevel kaptt. Nlagának a keltpingnek a leriilclón n]úg
lo\,3b]ri 5 ó, ,r hvakhoz s]ro pinYikho7 és más ]etesjtDén)ekhcz \czctij be]-
só ú1 as \ótínv ta álhalo, cgvútt.§en lnrlrteg\ rrráslé] kilonrólcr ho\s7xn

A7 iidülöneg}elt nrisodik nagj- cg}sag.. r Áisr.fr.l nél,en nlihárLkr(otl
nyar!Lóle]eI], Jne]) crdijk köZöll. szét lal,\óJii kjs.bb dombvonulalon húlódjk.
kóZepe! al cgj- k]]omeler ]ro\szú 1|a\6 !ll|;nl. ne]],iZ Linr\crsunr kem,
pLng lenr\Zpál\itjlar] a dotnblcrület gelirlcelr ha]adla cgóslcn t 1.1i]lcl.t lezárli

ll,ie,, d ',,,,, j, \, ii,,l ,,,',|_Jí,,,,
únxln. jlLene 3zl kcr.s7te7!e nrég 1o\itbbj 1i7, .!v.]óle né\ |élkijLinlca 1,rlál
hitó n Kiskenek t.liilelérl Ele! kiviil 7saikrLlcaként tél]e]heio lo!áblrr háron]
eldöbe 1ezetö utcd l,ig),inkiblr kii7

Elen Ulcák nr.ntén rnr cg\ ]{r0 ]E0 kert és ál]alrdó ]akóépiilct ó|itó.ir. ]s

a]kll]nts n!g),obb üdiikjtUccL]r talílhaló. lóbb, szét ki\ilclti hót\ógi h'izzal.
s.k .s.lbe| kolnol\lbb iidiilővi]li\,rl }ag} állln.tó hkiskénl is haszrlnlh,rló

]]



épii]eite] E krskcíin.zct. Dleh az ]9Eí] aS é\ek|cn kc]ctkc7cn. x7oltban l a
rnég hián},osr. kóZmiilesiIel(, bál te!e§ rend.7ó!i tene núr ióbb \ihoz,ttban

]\z iidi]Li,reg,led ]larnadik rószeg},Séga( r \,0h ,r.ll,kL:i búaúnlj\lk'ké-
pclil L7ekel e3_v Se]nleczi n.\1i mlrgyaí !i]lalkozó loZLá ]élrc a 80 !s é\,ek_
lr.lr sódcrbí]!.tszaii cel]al, L7ekhez a \oll bánynkloz kél n.rg}, tch.lbnásLi

i,.l c,,/,, , .,(, l ] <,(9 ., , i,, l ,((,.| .,

szához .r nrásjk h. on] mar k ncliiLt knl,icsbán\r t!\át liólijlölehe \clct t nri
is lnuködij hards7li kd\,]cSbán}ikho7. Ez a hári)nr Drlgánhl]ajdolba kcriilt nj,
nr3 zírikörű horg'l\7, csónakáló a§ lurdötókónl ._,-álo| éLénk l'orglrlln,rl bo
rr:Lrl]1lc, álhDdó ]akók iil fuc.cnek.

D!nrhdras7tj bár!xta\as ki\k.11es spoflkc.rtjnges iidii]őneg},ede lo\ább
t'e]lödd !íosncgycdkónt 1-o]}arnatos.. g_1'arnpodik, fit mag nrűködó. késöbb
klmerulo ka!icsbánrtta\ ek kip.sol(]d.isá\ a]

Kiegészítés

BLi], d íl"1ti \,áfu! lg.nek bü} !1aniíjfd| i!\.€ke:ti,lli t.ils ],átólkö]]el ad,
,i t.]/tl;lL rl:vrú ./jjlge1.lt íatik,t. illlnl i álló.bleItum n1^!] a j,áíari.-
:!.n!kLJl ki\lil]k,ha,,I.lilt e} nell s:ttepcl l hentnu tti sbon

1i|L,1 d. ..i l0-., 1;l (Fi; In) Dúnlhafuszíi izakdl.Linuk |!!! Td]ij,11 hdíá
|lDi ialij í.|t:ilel l:-l l l)llra Til.d l\\11oIrl1 d Ká^átid darl) |! !!.n|!:i;cdz
&.\;!,i Jl;i r,;la!:l]d ./ d L |lfus íöt:\ék11 ,1z :! .s ln 1r!1!1,|ilóli allal|j]l be"
:n nií t, lin,\ilkk:h.i, ,i]lLlJj) ki\ 

'ol! 
szalgálídló i\ vrtégLitó iiz!.l ídlt:l]

h!ló nlc]lckícljcr.h.g|beiPiillck'ld]\:0üril 1vle \zülközlj ol(]dlLú husz
1nlfuú) íeleI l:\ l|l tj:.Dr i:,lűködiL )\I!l!?líiik d-ld]:\rl]l ltal!(; t!tLúiáru
n;:i; ít -iil.ící !. ahI.)rnÚ^:at ]1chllig \Irltd he1l .i!]elbe, i!t paft.!lúali.t)|

E!.,.Lli óhjekaln a 'ibneni úíó lil liil),|iíe|rc 1l\l)nalplilől u , Kili í.')' ,
,lii\ inúIi ]úl-g,^.-.!s rilijli;íó LElu .sd]: . !.,1lilefi lililLr!|ii!.í d Dü
ltll-Ti\:u |saí.nla ú:1\ 15 lii].rtik,| hass:lj haryár.niilel ,1jü!!g).\2á.

Ktjlail.biekülnoí kip.:nlk d n]lál)bi kischh l|iJú]nlulóhehdt is d ní^clés

]Ií l.:ch,c, ri\:h.h a is.leíc\ uüllie!:ckhen ni.lilll, li\r:d i]!.tl,c d
Ál]tll L r (lgtli? nrr1,1dnj /ij_gE,l!]i fulh]úzulLlil\lr
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\| DUNAHARASZTI LrTCASZERKEZETE

Dur hdrdsztj utc!szcrkeZeie tiiílénc]rnil.g ! \ álo ssZelkezefieL píhrrZanlo-
\,rn alakul1 ki. ós d7ok s7án]ára. aklk ]clcD feie7elel e]ohassák, éS a leitakal a
lnel]ékel1 1alkcp!ázl!toD k(n,et]k. kőrtn).n átlckjnthetó ulcnleIdSzeJ'lé \ álik

AZ úlrúdrzcr alatjál h. om orszagos ti;ilt ké!e7i] a válos Irlrgaú o]dalilr.
o Dnlra köZelében lnló 5 ]0 .s SZánN úl, a Tlkso._v lilé \ e7etó ú1 A !áros ke_
]eii oldalán az ezle] prirntEaInos 5]_eS 1öul, d b.rldi út, \:dldnriit x kettőt ösz_
szekötó, a \áíosl kölépc! áis7e]ó. AlSo énrcdir. \cz.tó 5]0l eS s7áüril úl Ez
a hárorn il]ini kele]ésben la\ij út. mini hel),i ]i)li]rgtlmi úl. d bclsij gatko.sj
folgalo1l1 ]egi'öbb ]c! ezeúii.,

A hároln út köZii] aZ elsi;, n]eLv lórténeLnr]l.g a lclc|ülól lcgclsij úlia, nrJg
a középkorban l]liknh ki. ó. a7 ]s]6_o§ l'ö]desilrj lérképer! ]s negnlá]hrló
o]_va| itlként nel,v nrellé a kózapkotj faLu ieletüll, E/ a korább] Z] on}] \ag\
s7abadka] ú1. 111a az országos úthá]ó7atban 5l0_es úlkenl slerepel tláí,rS/ti
b.]t.liiletéi e]ótrb. minl Sorck\ári út. n]lid;1 ki]onléter ]rosszan. n nl Fó ú1

h!]rd át, Ez az észnk_déL] iííryú ú1 Budapest xxlll kerűlctJnól (Soroksánrál)
Lép l]unahalaszti 1erijleiére rnaid Takso._! hatíráná] irl ollani ló u{ban lbly
tat(']d\,!) hag}ja el n \,árost nrikö7bcn áthaLad aZ \10 s úl cg}]k.rluliáíóián. a
Iácke\ej HE\l_!ona] lén}soíonrtaxx] !édefi keleszlczödósón és a Dunr Tjsz!
csll(nli köní] hidjín, Fó szcrcpc .g],léizl n Budatcnlól. nrásró5ll a Ttkí,r},
í'cl(jl ólke7ó \ lg,v odl]lán},rrló l'oíga]on] Lcíe7eléSe De szerepeljálszik a \íro
.i forge]om széttetitésébeLr is. tnilcl ]: ke]el_n}.rLgati irá !ú ilt !ag}, keresztu1-
cd ágrzik ki b.]ól., Enle]el1 a tílo]s'tgi a hel_vközi és a he]},i
dun]bus7folg!]onnrak is a ]:e lcútl!. |orgx]nrá ntég ilg},is ór]ási, ho_!,v a lr_
7cni]t óie épüL1 úl 5l es úi a dólrc jrln]vtr]ar olszágos tehelfolla]nul és a Bil-
t]!|.JhöL beélkezó nggloiDeíációs íorg.lom jó részél állefte. EZ az 51_es ú1

cl.düil.g l99l_ben e \,árosl kjkcrú]ij, .lszágos ibrga]mai bolryoLitó ntként
ó|ú]t. Dr.]v a7 N1(lS úlon a Duná]tú]ra]] és t]událóL, iL]ei\,e az ]Vl()_nsba cSalLa_
kozó N,íj óS lulópá]_v'üóL érkeló lbr{llDlt hozza be a \áros|n. De eZ lezeli le
rZ ittrilcrii].n. élR'e7ij éS on an inttuló, \dLamiIt a kavicsbánták]roz ka|cSo_
]ódó nchó7gópkoc\i forg mai ]s,

EZl a liól uldt, rz 5] c\ éS 5l0_es ulakat kijli ö§§,e 3 h3mridik. a !áros kö_
7epén ilia]adó 520l,es kózú1, ]nelv 1örtáletilcg lr ]0. század cI..ión \á]t hclr-i
t-óflngr|D irltá alnikor ]s l916 ban megépiih a !a§ú1\ona] l]all egY kr]c!.\c!
a\. (nN \ áhozat]ei ál]apolba| úZcIn.]ij NlA\'_alu]járo, Nta eZ az 5201-es §zál)1u
u(, lnelr clijbb, nnrt Dóz\d ci],örg_v ilt halrLt .z !lü]jálóig. m,ijd e,.. állraLadv!
\émedi illkelll ér k] lZ 51 cS üllt kereszlezle a \áro\lról, úgy, ]rogy csailako
zrsj po.t]a]n je],óLámpalelrver szabáho77a a forg,rlmal. Hog} eZ aZ út mek_
koí,r lb._galnrdt bonvo]i1 le. nrri egycllcn ddat] cltc§forg!lmi jdós,lkbxn x
csolnó]ronli iíá !iló 1árn|!kn.n eselelrtérlt l50 ]00 nrótcr hosszxn iS tor]ódik !
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kocsisor, A1)1i! a Fó illr k ]2. i.tdjgt Dó7\,] C}örgr, il]eie \émediúinak.1]
keresfu.zó. i ]ctl,c kjágazó ulcája vin Ez a 3.5 kilolnéler ho§s7úl ú1 htl iáro§
ne_!},edel A]s(]\álos éS feLsó\árDs, RakocZL és felőfi_ligel. \,aLanr ]1 !7
I]]aft.liiLc1 ós a l]án!ata\.as ildii]ónegled érLllíe és öss7cki]t\. hr]ld il

ossze!i1\.e: i hfuoln úl becslés szcrin( ln leg! ]0 %_át bon},oliija Le

I)un|haraszli b.]ső gépkocsitblga]l]1ánll, ]]lel,e 100 %_á1 a tiiLsó irán},okbi

Dnlnharasai második ulcálzcli.zcli dlapjít azok aZ alnenö lbrgalilnl niak
képezik. !te]_vck e3_Yleszl a \asilti 1én) Soíor11]róla] \,édett ál álókor kere§nii].
keLet n}!g!li lrr.\brn köt k ö§§7e a \árosi és lireii ]rkfircgycd.kc1. EZck kö
zi]l d kclcl n!ugali iIáI},ú úQár()k trlcilcndsz.lck) a kó\clkezóL:

A ]ókii LLlcr KóröSi Cstrrna Sánc]or ulca és HaláI ilt eg]nrásbd katc\olij
utcalendt7.r. nr.]r,a !álo§ é§znki Szé]én, a lő iltió] induhd rz 5] c! úlrg larl,
aj h' l]nr ki]onótcr hoss7a| Ir l-e]só\álos1. Rák,;czj lig.lct ó_. üZ Eszak]
ItaíleíüLele1 kötj öSSl.,

A Nlrlldsze.t\,úi,Ráktrcri ulca e§1nás]ra klp.SoLódó rends7ere, Drel} 1 fó
últió] j.du] é. a ]ig.ti lavasz utcáig tart:,] kjlollétel ho§s7an, kö7ó!.. \7cli i1
r Fcl\i;!árosl ó\ t Rákóc7i ]jgelel é§ kóli össZe e két \án]{ószt. Ez tz ú1\o.al
csct.r énl lehemelrtcslti d Dózsd Cir,örgy úl Nóm.di út 1nrgaLrnál

Ug\ aLlcsak i l-ó iLltó] rl]dLl], de a Dólsa G)org) útlól ninieg! 60() mélene]
déLebbrc . Nádol trtcá Tejneló ut.3_PanL Lászó irt Cix.7 Atrrahi)n utc! .gt
.rrsba ltlpcso]óCtó, ],5 kiLoméi.| hos§7il iltle.ds7crc. clobb kozepe íN/e]i
Alsol,álosl, nrajd a Pelörjligel éS a N,1^\' .]]só \,fuoslteg_ved 1]eláliként fohT!
lód\.a. \,égüL a7 ,il_e§ ntal ádép\,e a De]j_]]rirtenlLete| él vég.t, A7 útr.ndlzcr
h]Án},o\ságd. hogy N P!á] l,'tszló iLi nlég csak kiS tés7b.. szjlárd burlo]alú

[1tól dz úlyonalill ]0(l nróterlt] dé|Ie. S7]nlón t |ij útlól údul a \las},ar ut-
.a é§ fo]}tahsn a Lehnann k,rpllán\ utc!, Inc]l ] kjlolDelel hosszir utcalend-
szel éi a7 ALsóváIo§i a N,lA\'_a]Só \árcsllec},eddel kótióSS7e

A l.gdalibb, n]áI a l)una,Tisza .salonla kö7e]ében h.ladó ós ,] NL\\:
\tsúhonál.jrr ug).]nc\tk faDysolrntó\.] \édelt átiáfun \.Zcl á( .r Kjri]) ul.a
\'í§árhe]],i l'á lLtca a]kLrtta nrásli] Iilonralcrc§ úhonnL meh,azonban . \,a§últ-

l,ona]on ü ürál cSak fóLdúl. a \l_{\' ,rl§ó \aíosneg,vedben nég Iincs kjapitelt
pál!

,\ lc]s.íoh iil, n\ugli kclclj irányú. \,!§iLnontlolr álla]ádo ú1 nel]eü kél
0l].rrl eszak-dél] irán)ú áoicnij lbrgtlmj úiid \.]n ég Haraszllluk. nreh !á-
losleszek kö7t álha]adó lorgalnat bot1\oljl ]e,

|g}i](, al.\ran},Jáno. ulcd t]akia_r 1éLKlrlkd ütcd Bak(a) ulca, I[el} aZ

Aran! János utci Hatal úli \égélol a t árcskolpoltton át n Temetó utcitig ve7el.
i\ll.ka]rc§oha _{]só\árost as Iclsi;\árosl, Lrinti a Körös] Csonu.\]ie]ános
lskolái. a I)án]li|ich ulca] egeszsésiig!,i kóZ]rorllol, o Bxktal l]n, ] aiinnri7iu
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rnot, lZ l slán)ú Pomlrilatah. a \'áros i Kön\1 lárat és a Vese Ol,odái,l,iLa_
m .t a B.k13! é§ lL Nádol-]akóle]et.1,

.\ ]násil. cllcl pár]ruzdmos3n, ]nllrleg], 300 nra(cncl kciclíc hilidó ósllk
déL ánnenó forlai ú: 3 Nlór,r F.r..c N,í(njcz Zsigtnond utca_Piac iél ií\,onnL,
lncl\ncli r l\'ín]dszcnll utla,Te.relii rn.3 lii7iir1] I.1ró!:iro( ,1\ {ln]!:no\l

"],t,,,, ., ke,el e ,: l,, llnl _Nl\\___Ll .(, ll.L_
ronos \Iűlclt (clcpJl. kjlc7el a Piac ierre, E mcl]clt !7okndk a nrg\obb jlil
nrin.knek. kaDrionok.al a íésla.c iS kij.]ij]l keniLoúl. lnel,lek nel1l fefirek ít a
\1.\\'-aitnjárón,

Á f.rtiekben liIsolo]i Lrlrrk, a hároD] fiji-olgiLlniiLi és a héi átn]enó 1-olg3l-
Inal l.bon\oliló úl\onlllóp.7j Hirasztj ulrend(lcrcnck alap]a(, as \ezcli 1c,r
frlgiloir mr_vlésZéi. kiegéSzilyc al .g,-cs \r o§negtedek tovább], beLso gvr,tl

lijU|!r\al. nr.l},ck a ltiscbb utc,lk tblgoLmái 1bgják ossze:
,\z Al(ó\árosbdn iz ó.7ik déli ilán)ü Flj]dláry Js ZöIt1l'a !lca. nrel),eulez
iöbb minl liZ nle]lékulca kapcSo]ó,tik
A l-e]só\,árosban az észak dóli nilryil Kossuth.3n] ga1 ke]eti jllt.],il Ht
Z§ebe( és Jendr.rii]k ulcitk. (j!§7esill3, lőbb 11lr l5 kisebb keíesznltci\a]
,\ Rákó.lj lig.t.. ti ós?ak_dél] irárl,\,ú Tin.sics, Thi;lióly ó\ Tl}asz ul
,,i', l ,l ,,, _,_kel,,,
A Pelöfi_Ligelen llz ész,rk dólj iránvt BezeÉdi. Vunkács} és Golgola ni_
,,l, iL, \J ,.,,z.r l ,,,
]\ Dunlj n.g]-.db.n d7 é§zak_déli i n),ú F.l\i; Dr ri l]1.1

^l 
]pdlr.rú].l.D a Jc.tlik An,vos ntca

^ 
Paradi.!!n szjgct.n ! P3mdicso _S/igclr lcjiró ú( óS Ponl) ul.a,

.\l IIjhcsr,] n.g_,-.db.n r \liLLenniur1r ulca,
Dut3]nraSZli utcái köZiil .r lijlirgtLn]j íá]lanti) rLtak la]iminl !7 lp!fieni

Lct.n liln] utlk s7j]áld bulko]atúak éj nag) l.hcrbirl\úak.\,r nclr.Z gépiániü
\ek l'orgalrnáIa n a]kaL asak, A7 át]nenó l-orgairllil éS i g}.ljjlö Lrink eg],kél
ki!.l.]].] s7].tén s7i ild bukoLatúak, d. .r ncha7 l'tnnii\.k forgtl]náItl( ]c\c
Zelésére neln alla]nasik .\ löbbi út _ a7 elele SziláId bnrkolaüaL keszii]l ]akó_
1.].pi ütik ki\,ét.]é\,cL lele szilird bulkoldlú, A l]virtlótclcti uldk szjnt. kj
1éle] iélkii] t'ölduiak. !a:],kjscbb \7áInbin kónLzalékkal j a!iloü3k,

A \i os útrcnd!7.|ó.ek ] brrja. hog} a \7atlcrii]ij k.t!á]osi i.]]cg midtt
lagro ho\slú úlrc dsler thku]l k , nlel,vnek lq].izlése ,r \aíos an}agi lehe_
ió.ége tje]entóien ]gé._!be \,esli ,\z úh..ds7el kalbantaúása és új ulak építé
\c a Lijnr}.zij tclctiilósckl]ól soklinL lng} obb an},igi ráIbíditásiil ]ár. A po]gá
lok |_vugx]Drál,negöri7ri szándékol\t. ! !itnr§ l gép]ármii\ekkeL s7.n]b.n s.
besség és sútj-korlálola§1 l.zctet1 be. Szános LeíiileFn _ elsösorba! a g},e]_

n].kinló7mények kö7elúben_ rik!őlcDdijl(jk" i\ s.gíl]k l bi7t(!r\ágo\ kij7l.

1 \1o.\i Lirclnl\?t áíícki11l!!ah{ lli:ltl;ldg d.íoltíóldhh uía]:dt hllúan')
.1lí.liürn; i] lll] íi lLlíhl kö']|,\lillIbl,ü.
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Forrásjeg__vzék L

A kijn},\ .lsij ras7ét képezó]
Bevzúő !duLOll,
I'áblíu] /niól, iE.bb01 |\ ,ld
.,1 k.rLihhi i\ l.L,ü!!gi LíllPíilas\l*e:cí
l'űl?9 lszek b Li\lln,!!

,\. Du.dlrara\zlj 1inlénete 1_11_111 kölelek (DLlnaharlrSZli Vizeun liizetel
2, ]. 1 kőlcici] ]00í]. 2ll0], ]002,

B, ,\ \árosi cnn .lnycrúséle késZileí: .,Pibíi.al l)Llüdlúrdr:íi Iifurrá
ILi l l:l5ű]uI kc:d.nin\ czi \i |.' |999.

C, .\z Orszigos Sz.cha.\i Ki]nr,\1ár l'étké|t' a as ! Pcs1 \f.gj-.j Lc\al
íal , Dl,ahaJú\zíi' ionetkozásii ruchir térkepei

D, .\ Dunilrarailtj Po]gárnre§leri Hi\ala] \lijszaki lrodájónak 1.1- (J!

/ j/krl;/.ri lnu.klialkó|.j
E A Dunahir,rSl1l I]cl,-tiníéneti Eü ékinr 1eLepiilésfejlódéséheZ kapcsdtn

dó ar.]!\ an]aga]
F \ Dlrrah:rlslli \'! 1)!i Kón]ntnr és a HeL\löllélleti Em]éklá] ké|es]ap_

és ibtó3_1újtelnón},c
G, Toubbá a szcrzij ákdL i \,árcS tel e§ be] é! kii]t.dil.tan.k b.,l' á§i

ilka]má1,3L szerzell ós lt.lritáLl lc_!r,7.t.k ós ldan)k

Dunaharr§zti képes]ap It90ó]
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VI. DUNAHARASZTl UTCA\E\.EI

.1,/ Du ahufasítí uícáinak xél,utltji

ITarr\zlj uiclnevei lneglclrcló\cn viltozaiosnk EZ rnllrd aZ utcák lenj-lcgc\
ulclne\órc. .rind a7 utal ]e]].gatj. 7ó utótn:n {I1.n. lér st|,] \,olra&ozlk
A/ ul.anc\ck ugr,inis neln cg}sagesen. \,ag! hosszabb történeli 1úh ilttián
alakultal kr, hancn] a nag,lközségga r]!ku]ásl kijletően e pitce]lázások kja].]
krlóilól k!|tl]k clij!7öl lleve1,

A rl,rg\ko/sógga iL3luLnS elöll. a nróg ]a.v.gébe| eg\ tcá§, le]epes job_
bág]tilLl ldolzakáb.n aZ egesz te]epii]asr., a\.cIn utcik]d bo.n)ltan \oh ház_

, ,,,n l,, ] ,,, - l
1eirqiittekor kelelk.zt.k. é§ az ekkori ]rarccllálásl keldcrnó ),cló arr.hnijógj.
lnag!,ar a1\)a )ellil ós Drxglar érzelnü rJtcg kul(úrájáiak ]'clcltcli.rcg l_qy

]elelrlos réSzbelr a rcfunnkol irói, poli(ikusai. \aldnnnl hcl)i kj\,álJslgok \7e
lepe]tek aZ xlcák nólada)jrkéni. E le delrcia ibl]-l.rlodol1 a Tiszn*isl]i; ícle|i
palce]]áznsrrál. llla]d kósijbb az A]so1'l]uban i!. }ílnctcz( ólC]cn.s nrcg.mlítenj
erdekességként. nrcí Nn]ig a telepii]és ki]llcli]lcli úrll;i nónrc1. a{ldjg ! belterü_
]eti tcák milvaín.!ij.k

nitoczlligercl l lhilasnjhoz haü]l(;dn !7 odd kil]til7i]ltek adllk ne\el
aZ Lrlcákrak, ahol .zz.] .Lsó\olbi a kurüc kor hijl.ir. .Inlakc7t.k A Pelófi_
le]ep palcel]ázoja ellórt ! h as},omán) oklól] lorléic]Iri. J\ iroclalNi D.\ck hc
l,letl jelLegielen ser cgcs, fó]eg kereszLne\ekel idotl aZ illeri ulctikndk.
A7orbar r]]nleg,! ijz ó\ urán, d7 l9_]0_ik e\i lépszalD]i]a§ e]ókészjlésekor !z
c]ij]jáló.,13 átli]gó nlclnJ\ lc\i7]ó1 hajtotl l,égre, Eg,\TesZt nevet ]rdt]rk sok
iLJo|na. keletkezeti Inig l]ói nó]küLi ntcálnk, lnasreszl új ne\et kaplJL .r ko
t ábbal ] elLegleLen né ! !.l .l]árcfi utak. elsösorba a Pelöli_telepiek, Ig] tkor
nemze1] élze]ménel nrcgrn].]ő.. _ lén),egebe egységes: űrlenelrni, rrodalNi
é§ hel,!] személ,vek nc!.jt ki!i,1k a ]lé\,\ áhoza§íi krjelöh ul.ák

N4jndezl nleg\,á]lo2tati! ! ll liLngháboíú1 kö!.tó kelnély Rákosi djktttú
l!. n]eL! a nrunkásrnolgtln]i is a kormNnista szollelbarlrlsagol liikriizó poli
ljkai \7.n]ponok a]apján Irc\c71. it aZ rLtcákjelentóS részél,

A lend§7en,áLlis l9s0 bcn isnrél]eLentös \á]lozí§i hozolt, Al elsö. sza|r
don \,lilasztoit iesrii]el nag,- obbl é§zl lisszatéfi a régr |ara§Z1] ulcánclckhcz. d.
új _ he]},] kölődésu ulcan.\,eket is adoll a koinnnlrljsn éráb,rn c]nclclctt úl

A váIoSSá üLodes tli'lzdkibln a keplise]ö_lesni]etek nerll cSlpin nrcg

,,,,r |,J|,,' 'i ,l,,^, .| J ,o. l .,,,l. - j.
!z Ittl1.riiLct.n ]élesii11 ú] urcál( n)rli meg],al fe]i3|álók néllökök l1e\ell. a
Dun! pdíi iil]ú]ij.eg\edel rószbc. d \i7ekhe7 lésibei \ilásokhoz kxpcSo]o-
dó ul.tn.l,.k.l kaltak, AZ LIih.g},i 1árcsnegred ló.]a nkl" en ékezlelo ne\e
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kct. nrig d to!áblri lerűlelek ós hkótcliilctck. jobbár| T],]rrszlj kiilödésű sze_

nról\ck. Iajzlrcn ]islók, \üg\ io\jbbi \irág és .ij\in)nc\ckcl ktrpl,rk Vl]Li-
\7nri]lcg \irágolrhoz, l'ak|ol li]tóLtii .c\.kct krtnak nrlld a Kjn(crlck iidijló
tc]iilct mr nróg nó! nl]kiili u(ciii is

ITarajzlr ulcálr1.rk né!.rdól, clcnr.7\. as c§opofiosít\i a7okat] tóblriógüL
bcn kölcl art) 'l; ban - Slclrról,-.k. [7.n bcLiil tinlén. n]j szcDról]-ek. ura]ko
dcik. á]]alnltíl]ak. hadvezéI.k, .\ jzabddsighllcosok s7' na nrcghaldd],r fu öl
\,.-lret _A.Z iróké. kö]loké a ]N szal. Tiln ól Löbb .\ctbcn d Dó\ lttók hel) i kölödé_
sí SzemeL},ek !3L3nlLl]1 l-e]la]á]ók. nónrökijk. Á mii\i\zck, ]éslök, zelleszer_
lalk eg)iilleS SZálDa szilrlén e]eri a lilci Ennó] ponl()\dbb. rósllelezellebb adi-
lollrt a fiigge]ékbelr lehet rnajd la]a] ,

Erdekességkéni meg ]ehet elrirte i, hogy ! iraraszlr u|cákloz kótódó né\
adók (az egvedell Ailjl! ki\éle]e!e]) l00 .]n-ban nrig},irok, és eg\et|.n ütcr
iNljndszen!,Lrlca] ki\ót.lé\,e] Lrlég a nr3sodiL lilághábolrl e]őft hilc\sJ !á]t
sze,néL},ek.

Bl Aa utcdnelek utóí.lgi.ti

Az ütcák hlclak icnr által'rnoisigbln beszéliink utikfrjl \ xg_,- ü(cáliró].
miil kóllcltcLlJsr. szá1ll LőZt.li]lclckúL n.\ének lLtólxgaibd. kiilón is ula]
.ak lzok lcllcgarc, 1i! cioikll.

]]al!\zli u(cál( clek szeínt iS lcDd\zcrcz7i]k fogl n]j nra5aráZ,r101 js ad\a.
hogl nil iílünk, !lca, ut, köZ, tar, sllr al.rlt as d nrdg},arálathoz kapcso]juk.
hogy ezekbö] nlelrrlr,] t3lálható ]rZ ulca]eg)lakbcn. ll]el\e ezek kijzöfi 1lán!
ol},an ak.itt. lncl) 11ri 111ár ncnr lótclil, ha.cnr c\dk róg.bbi korckban loLt

Dunah.rirsz(i u(cáLl1ak el evelas. as !/ána t kin.lkcli;:
a:í.a; .(l(3labal\ ,lZ átlagos llrgalnú ul.itk chr.vcz.\c. Lcar.lslo]rb SZá|1-

bJn uloúgkenl eZ aZ e]rleleze§ llrdul clir. M ut..il.g}zcklren szere]r]ö nicnk
izána: ]-lli, ebbö] 65 résitrlcanó!

{}., A lros§ZaL]b. szeLesebb. kicncl1 ]brgahnú icLcnlijJcbb ulcak ne!e, SZá_

lr]uk: ]e]áró Lrtak rlé]ki]L, alneL}ekcl kiilon ]ial.goriába {rro]1urIL óSSzejell: ]0,
.b|ól9 regi útelrle\ ezéS.

Z/űl' tiír Fuúc]tii|an, beépilcltsógóL].n d li]bbj ulcán')] !,rg} úllól eiléL Al_
(.rhtalt beé|jlés é]ki1l, rendszcr lrt .g_,- mrglstlrb, \tg} bclsö leíüleúö] i]i-
c_ro1l)i]rb 1ikt,ésú lenjlelre \cZctij i]sSlelriittclós1 Szolgálo ul, \'árosrürlban
e/ek tö]eg,r Dulúlroz. 3 Dnnl_Tilla.salo]rrához !.zchck, Szárnk l0,

nr,] E, naglobb, köIbeepiiell leri]Lclcl iclcz Eg.- cg} lentél g}alilatr löbb
Lll.a i\ ]ill e3!be A tcr.k SZánn nicajeg!,ZékirnktreL\ l) Ebbi1l j régi e]neie

i?/r/l llí., Ui !3gr rLlc'ik oL},an része, e]) kis/él.se.]ik és iiz]elekke], ii7]el
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solokka á]ákul 1éiellegú!ó. [g.-.llen j]),en ob]ekfultot \ eúilt téL i ]eg]zek

Pdltj Lényegében a tam.k eg) váliozata üel! iii\a]. \jlágii!al. tldllivaL,
e§elle_g !?ókőkti!á,a] 1d\tclkiijiaL kel]enes pilrené§l krlan elóscgilcnj A
p.lkokho7 tilíozlnk a nc\.selrb eselnényeke lag!, §Zené]yekr. l]g},clnrct
fcLhí\ó eü étpadiok rs, Szlnn k:_].
,§ldl.f., A7 ut.ák lr.lngü]{lj t.l1allnára ulaló Ulóla]:. áLlalában a pllr.nód cél

zó, g\i]ogosfol8a]olDra szá.1, gr7da§ iennéSzeti kónryelellel, likkil \z.gó
l],cz.li utcd Jcg,\7éhiilrben ó salá.v szerepel,

ll,,T ór A heL}lek 1aí5is a].ianck e_!],]k kóZpolr!a lás, ]jgete§ latállozóh.
l},c. sólálij !t.ála. ahova kiilonötcn a nr,áli melegben szn.esei járiak le SZóra
ko7.i. kjka!.so ódni a holg},ck. külin]ösen a lésebbi korokben Jllhikö]ieme-
.r.ikb.n prllidó7tak ifi NIi n r korzó njncJ csdk ! régj ut...c!ek köí ta]n]_

kozunk cggr.l
s,I; Ki!cbb. l cnds7ellrll hangu]a(o\ tijl.g iidi]Lij a..\ill]ólcrül.t. g},rkolÍa

eg)oldrlas bcapilósii ut.ája Kön]\i!]kbcn lll .,í]l' ltótagú ütcli1 mullnü]k
]re. e])ekböl ] lóg.lrbi

li)ij Rij!]dcbb, kisebb lnelelü. gltkrrn 7Jákulct nr.giclijléséte s?oL!áló
ulól.rg \,Inrdcn ol\rn 1eLepiilés.l. .tho] {]k ! nrg,v tnal\,§égii te]ek. oag}, szám_
lran l'orLlul clii, .A l'.]§olLrli ,kól' ulóltgil ul.itk s7'inri j5 ebból né_9],tégebbi,

Zllx,s/,'j Lópcsijsona] ]elrehozott gl,ilogos úl Hira§7iin _ ]eszánliNa nZ \10
ás ú1 g)iLog]áró]áa leLeíezelö ]épcsijkct ka1 h.]!,cn.

Pí,,lj \l1zzel h]rlá).h közlekedesre álkahnas lcrii]ct. .sct..ka.t bc js ó|ítl].
," ,,f9, 1.1 '],llu,. .g ,lll ,.-

_a(9/,t'tpírli.j Kilijc7ctt.| kerékpirosok szfuIára nésliill ú1. rcnllszcinl n]cg
kűlönbözleű jellasscl, ke§kelr],ebb ú(kénl Esclenkenl .,lt, .1hol n rcl kii]inr
g}alog]ilcta. il k.lakti ]rlal gla]ogúl]iant is hrsználiák, Utcaj.g.-7ókiinkb.r ]

Kö..titi lsol|lú ,tí: l'öbb, nlrg,v l'oíga] ú ú1 ta]állozásr, ahol d fll!:!lmil
kii]in1 ]e- és 1etjár,') l.Ids7erTeL !ag\ 1blgalolnjrl.]-ito lfintitk \cgitJógé\,el
Szabái\ozlik, Llcaj.g},7ékiLnk|en ] szcrctcl,

,1: 1 clilldL l!(;!qitlik ,:c|iht c:Opj|l]lí.ia úLl].tlzikí s.rlzá ülk lc!í^i-
íi]lfi lliflt,s. b i.1i,l,jli u () 0: szanli iijg,]c];l:
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YII. UTCAJEGYZEK
].,1: lí(dilg:ik d Dundhnrdsli úful:dl |ll1(|1l,d!, !e|.k!!, parkok(lt. sl:lliült.
kó.í roi nh). jaldrlült ll,tli:.1!ln!|ea\ellel d2 dlL:hhidk \.criJn.9\rí.\i

A .\ hi\,ala ios. j elerl].g is an a.I.s és a LegL! abb ié|triépeketr is szere]r_
lij ulak D.vc: \tlldgon s7edei1, na§,obb rnérclü bclii!.]kclt]ll ajcg},lakbc:

(p Baross tér, }Ióra Fel,enc utca, Némedi út, Tak-
sonY sor, slb )

|-,7.knek aZ rLicitknlk a §zám3 _ a ]005 január ] j.\il\ j.tallas szcrinl : ]:j

B] \ n]a ]nál n.n] éLó. kol3]rbi llcarlc!ck.l, !l 1900 as é\ig \jsszlrne_
noen non r] rnéredj eS Sl.dósiib.tiilcL .7.repe tetjiik
i|l Ballal korzir. Kistclnclö soí. Felszabddu]ás út. \'adtlsz ulca.

.\l lhcn ul!anclck llánrr] 8íj

c ]\Zoka( al Ul,llal, kii7öket, i-orglrLm] csolnóponlokal Slb , a1l1el"vel,
.ek \,alen i,!en ok]ró] |i cs ]i\!1!los úlcat.\ük, de kó7folse]Dr.l bon].o]íti
n,]L l.,,1lla]unk ado(l jdcigLcnes nélen Szerepell.!iik: non)ál méretben. dóh
betükkel \zed\e elöLjiik.

lpl B{idi tili tstnnóptlttí_ Kilvária lépc;ó, Kilkeüe| ]. L!ícd. Pd-
ratlicsont,rzigeri lejúni ti t. ttb,1
A7 ]]r,e| ulak s7ánu: a l

D, Vegig \aslago sl.dctt, ntgrlrctus citlxneL nNtaljL* be a különbó,ó
jdo!zrkok hjiitl]o\ t.liil.n,ésZ nelert. \alanri1r1 N turislli]i.li qlenponl|ól
!ngy nláS ok]:jól jeLerliós terűl.(.k.t:

ipl : BÁKT,,\Y L^KOTELEP, CENTRUNi, SPORT-
SZIGET, !1lr r

E] _\ rrlegszilnl lelepiilóSraszck.l noDnáL l]léleni na$ benn e l

tp] : PEToFI-TELE|. KERCZING|R_TELEP, Slb ],

I ] !..r hivdltll\ .\ek i közllleltlrcn a]ij cln.\czésekel _ rlonnáL
Ireletii. doh rlagIbeni\el
l.pl I!,lRlSZll ROZS:IDOMB, \lb.)

A7 j]\.r e]ne!.7ú§ek.ck a szrrna iii\l.s.n .1ó
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IL 1: úLa|.1ck| h.llild: nl(;bbi alúí.]ltlt a,ilk ttg:
nle]_1,]k válosíéSl|cn trl!t hdtó xZ ili.
d7 ilt íut.!) hozzálelólegcj hoss7át mélelben (á]talában kerekine)
ke]eikezésenek tiifiónetél és, ha \an korálrbine\cll,
Davddl;lá.!k 3daiiil
iZ !tcábai l.1lr]ható közinleznén),ck, nrúcnrlók.k a\ .rás fontos objektu,
mok rnegne!ezóSal
!z ilt !ároson belii]i _ közlclrcdésj s7eIe|ét álLá!olát
ulcaképé ek bcmutatá§á1. épiiielei gondozotlsl]gái.
lagi utcin.\eknét b.n1utltlük. hog_! ntel],ik lnn Lricá1 ]e]ó]le a régeblr]
.ó\, ó\ ut n]eltóL_nreddrg \iscltc. .setenként k]egés7ilő n]!g),irá7elot is
m.]]ókelünk.

L,,1ícriileí.]]1.1e.l:r.li bűil!s.*!nl klt!rIolk dkö:!ekcd!si hü,ir.tikdi uDll
!l inlíilisi .i]li ónLilli 0L)j!kl1,1úl l il.

]I'. 1. llLdJ]i\\,,í dhc'(,11db.ü ] lii!1]1 igi:!n .zld,:.|qeltc4|ik

A HH\ á]lonláS |]906]
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1, Ady Endre utca
Kisebb, indöSsl. l50 nlat.l hossZl nn,. . I.1(in,jno\h|n
.\ DóZSa cyörs} úilól jndü] és a Hoii§) Pál üt.áig tdlr Nlli ne\,él x lt \i]ág_
lláborl niin kapl,r AZ l9]8 d.. iélképel1 lnlrt \,Io]nál ut.! s7etele]i Az Lllca
e]e]én. !l .\lpád u(.ai \arkon. korribban nag},obb koi,lc§múhel,! álLt, fie]},
irté! az l9ar0 70_cs.tcklr.. j§ nliikődó{i To!.ibbhilad\,! ]lkóházak kö\,el_
ke7nek. meL],ek köröfi i tiros oLdaion löbb. rós.bbi al]i1.lsiiés ielentős gnzda_
sigi udiai31 lendelkezó ház i( tl]á]haió. Jc]cnlóscn nincli d7 ül.r folgr]má1
.g.\ x !álos o]diL eLe]'elr la]á]hltir , gnz.lagon lil\z.r.h 1cstcd7ij s7aL!,1

,1ll! E !It?
]817 (E|núul\." t) - 19l9 (Bulupen)
1 2|) \: núcllll ki;hLfctö".k íotnla! lí ],.glijílójl d !.slúgd )

hkl{l(1l Liltll..|,lllfr,'h:qgl/l1.1.1l /,lJnentty csaltitlbol s:tú nlcox
Px]|i.\lű],11á] 1\1n!ll.,luin ll:iidhi r\,|i,],iltl: /íOll!Hi 

"lba, 
ige:íe lij

:ó?ilkó]ai n!.11,1lir\uú .]a!aí \ö!e-. E:!Lin l.,lr:0.\!r |elln .ll
tll.g iáQi Klilónbö:i; s.erkls:rősi,gtl;ben tlol*lzik Plit!:!bo i\ Hd
.aít|le Llni1 ! ,\11]HaíJfuk l|)l:)Ei: rltgúlullsiL.l f!:eLi; kijlíi;]c.
Irl)l) n;] g\dhd]1 lJe/tltsk.lcíí. jk klő! tijllöt1 ha:dt !\ kiiúillt \:dül
íótiuhúkh.llt l9l) b. d s.dhan]:ónli^l,s )ÍunúraliL\ ljhoi\ tdEia
le!l |'.]r\|iljd1. li íeib| ú liull,ili:,\[a!|aa0|lzlig Pa!si]i leü.k|díi
kü\ ncrLiihndáail, l ?aJdszíi |iJrrdldlrful! o iogk]l,]ü\ljg lj liiía;rtolí
niF tr.sl]n.lln:t hlftl!íl. ál !n,_g./ll,, A htibotli l*,i llatt 1úkipp d
tslclai Bonc:a l:dstIllbol llIillíl l háh.]Ll .ll.n tí|ttll;o:ó wry,tL tik
kt,ií a \*1uldíJldk i, a l'il(;En0|l

2, Agorasztó Tivadar utca
220 méler hosjzú ülc! a |.l§ó\,árosban incl) r liij útró] n]-íljk
lrl,ri tre\é1 l!]91_]rcl] }iaptt. |]őfie i tl, \i]ig]riborilt kö!.tó.D r Ki]já. GvingI
rrevet vrsel(c,,\ Fij úl l]6 os \zlilDi lrálnál n)iló. k.l.s7lulcik né kii]i ul..a i
H|rlts} láL ulcába lorLollik \1iIdkéi oldalán kió|ít.tt g),!l.gl. dr ll]'ilható. 3z
úttest szilnrd burkoL,rl rLclki]lj A ré_lebbi \jl.hczctij árkok ntglTó§7t betenre_
tesle keriihek 1ag) lrehiikr. éló Só!énrekct, ílkri t.l.tilcllck, A7 épii]eiek
kctle§. !saláL]itráZal. Zőlnmcl Drodeln]zí]iak. (c(szctóSck, Á páro\ o]ddLon sok
há7 ieiöler.beépjlasci ós tijbb ii7let iS lalállrata] dz ütcábit.

l3.a(Buldpeq"?(2)
L'át 1.,g.\,€i ulj|E],za;, nzid íi;icgll; ]alr i, chhe d
lltlís|gtbtn b.bi:oníí.üa. hoE n, .r|.ág cs|jk
,! ,,l /,' >.:j ,,

titlííi) é|)r:.íli\igÉ !\ ka)zi.qb!c,iliy,. t.tí sz.tl.
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s\,( ali\r\illjÁai, ll), ?r:i.ij1.g!:i: aúsoljml.a v u!l^Lii,!. heíl)hóííe
A ]lc .eíitll! a]lújclJikn.lJi!i v:eli;i" 1| L|. P.n nk:],c íLi]t,.R\c
<:ld.k.b.ü k"tlkí\iil \ilnll ttt! KdLú\a Rákavd].ú. S:entekik, tli-
|ofuL |:\ ö!|e kizlé8 dis.palgli]urá Pe§ úbnege FniF rö^é,\,ha-
n)\áEi bi.ottúg|i dk ö|ö]:a)\ 1otiilli 1|)!ds:í.tí|l, IíL,gka?rd d ll o\.tli-
l|Li p]sá|i hddí a c,lk.h.\zt!l !5 d IL ai:íli]lli ,tdgldt ilLlc"lk.l.Y,
lct szt]c\]\Lillíí.jrsdndhli kl!ken\"|aceí íL,i|tí ki chlök. alclIdk. \1)1!

,.Lilno| nir\l1ddh i as s.dkcs\..^iilel}lek. P.st 1últ".g,. ]:íIrrí. köpf|\l:-
hnrck a Fel.sőhi:bt

3. Akáci'a utca
] 9i]_Lól 19]0-ig t nrai KlaIZál !lca

4. Akácfa utca
360 nlc(c. hosszú ütca a Rakóczr 1ig.t.n
Ne\ét a tl \ilaghábolil rLlán kapta. nikor mitl fclcdasb. mcnt. hog! a Peiól]_
Ljgeterl a 19]0_as ó\.kig létezell l)1ár Aká.fi ulca A7 ulce a \,álo§negyednek
eg} csendes n)ugal]nas része A ITdtár úlra melóLege§ Olgona ulcából n]ilrk.
éS a Knézich ul.ájg, j l Le1\,e kél háll! l 7sliktLlcxs7eűen Dlég lo1 ább js ian Na
g_vLrbb iüncno ibrgr]mxl lleln bolr}olit Lc. Kere§fue7ó utcái a Hajnnl Pázrnán)
éS Tnlasz ulcák, .\l orgona és Párnan\ ulcák kij7öfii rés7en több. nagnsabb
telótél_beépitése§ ház js tilálhato a balolddlt,r rkibb n.g\: kenekkel lende]_
kezó fi ldszintes lrázll( x]eL]elrrók

1. akúcJa d. e:l6ííáh.. iripies eliü "aldjkihoz'' lúsa ló ].e,k.l\,
le|.líj, de n!r|ikcjí fu üt,líi Ls.|i., 1,1i d Du"d íin ráJúk kilehh tzi,re
lei, :likn\aí ho,fullp(rijaiü laftlül eli; eli;{tba . N. lclíícü 1ilk|
:nlai! d^:r^!u,ek, ill ve nldgds C|il' ül na,íahnü lcr]röre llil1ll
I(l !:0r nöl irIk?nt i l iihe/ ik.

5. ALkotlnán}, urca
l!.1-i előfi a mni Táncsj.s \1ihá],vutca

6. Alsó-Duna sor
tó0 nIe(er lrolszú l I)unai \,árcsncg},cdben
Níai nc\at 2í]01 ban kap{,r, mjkor a tentLei Llici e\eit, ezen be]űl a Dunfial
kapcso]!i(\ ulcaneleket iulircndc7ték, Korábban Alsó_Dnna ntákónl i! s7.
le]rcli. dc ! J.r c.elezéS ]olrbrD kifejezi nZ rllca iidü]ótenileti ]eLlegéL Az
\í0 í\ hid lábánj] jn{:]n]. lb.galnrát sebessegkor]ítozó láblík rnellell ! gópko
csikaL lassitásra kón_vszeriió .]ik\ijrendőlók" §zabál_vozzák. A Dn áIa cZö
nrár.iló!illák k(i7i]tt tbleg al .lsii ]50 méiereD te§ZeióS, szjnlonalas nva

,, ,;, '.o(n <.]ln ^". e.Zl'



zökkcl töblrszórcs.n vedell údúli;palt)lákktl iJ A hangulalos ulca §Zé]rsegét
folozza ! DuDt taíián, nrlrlcg) j n]ótcr i7él.s, s7rks7.rű.n goDdozolt Zóltt
tí\. m.]r i \ci'clcjc\ utcáig tdrr lEő] kezdle a pníi §á\ kiépilós. kc\.sba
cg}cDlctcs. ift nahán},szolidlbb i_valaLó js inLáLhaió, Az eg]ddalds b.apita\ü
ulca a a.l cs h'iz\zámmll \,óg?ódik, Eldekessége. 1tog} az rLice oL],e. s7oloian
kdpcí)lódik a büd.p.\ti, lr.soiló lartnentj n},ara]ósorhoz, ho_!),a7 rLlo]só há7
cg}ko. kc1l(js. (dunNharaszti ói budlpe§til házszárnoi \.'ise]i Két i7obája H!
rx!zti, .g_,- pcdig Budatcs1 1crii]eré h e7 tafioZott,

7. Alsó-Duna urca ós Alsó Duna sor
\ Inai .\l\i) Duna \or korábbi n.v. A ]í](l_] jk é\ i rLl.anévtcndczós clijtl, alni
kor V NIo áS lridtól ó§lakDak rdu ó !3l1i ú1 eg\]niisba kt|csol&tó kc( szika
\zd nrag kai kiilóIr De\e{ !l\clt] !7 ALnj Duna utcx a. Aln] Dun,]_.or e\el (a

Dunl{fi.g]-bciúd)

8. ALSÓFALU
.\ ai 

^lsanároi 
l..ábbi crcd.ti ncl.. n]cLvcl ]l90 kiilúl ,r Fcl!ótirLu ]éúe-

ialtc utá]r klpoll. 190ú lól nrnrdkó1.1.e!.7é§: a7 c]sl;frlu ós F.lsiililu hi\ala
LoSSá, ki]zig.zg.tásjlag l..]fugldotlá \áLt, Az elö|áIósági. kapijsclij\,áldszrá
s.kná] kúlii. kiilan halároztlik m.g. há|_v kép\j§e]ől \,,1L!§7t 17 Al(ól'a]u, hi
n!,a1 a I.]sijftlu. há!}!t l ]jgetj lé§z, _\ heL]i íljSígban iS es7erint 1cllak kii77a

|aldául ! napszinnlá]ajj .rcdn]ér,vek* lc3Gban, \1x ]nál !z Aljófdlu,
iAl\(n'nl)s) n.n] 1.lcDl hi\al!Los kö7iga7getásban is has7.1Lt D.vc1. dc d nin
d.Dnlpi ki]7bc\zadbcn lraszDáldn]s

9, ,LLSó,SZIGET
A Dun. Ti\za csitomá(ól dóh., !7 50] .s út és x Ki\ Dunr lróla cso. Tilso-
n)ig hú7(;da], \jzíol},ásokkl] kin,ii v.t1, tészbe! nrezőg!7da\ági, róSzbcD ittii
]ist bi7losító 1crú].t C]-akorldti rs i l'dlxdicson!s7]geti .!dr!l(n.].p rs dZ ]\]
sa] \zigcl rósz., AZ Álsó szi!:ct x l-e]só s7igeileL eg\iift x l]uni Ti\zx csatoma
á]tal kctlas7clt, TTardszt)l(jl Trksor}jg húzódó, kóiépkoli, nagyobb Dunt

1 0.,1 I.T,IT A DT /Ó L,.i R o,s J

.\ Nénlet K(ebbség] Önkorrnál]l,rl, il]e§c .g]-c\ kulluláLis eg}esiiletek áha]
h3sznnLt neglevezés: H asrli ]eglégebbi. t núIncl bclc]epiilök á]lal kinLnk!
Ioll legelsö telepilLéSrészére nn] \ .r E l árosló\z nc\ c á l t, századbe]i laLutenL_
]elre. a Fó u1, Nndor ut.n. Zöldli ulca. lu!g]!r ulcd ós aZ nnren ]ndrL]ó L]tca-
kezdenlén},ezeSelire ]]lik,

l1-12. András§y Gyrula űt, Andrássy titi kerélEárút
]llinleg) 1100 éter hosszú. nig}, ti]rgtlmú út a Pclóij ligclen,

1,7



Kja]akita sa a Peló 1] lig.t ] 9 ] ] é\,j parc eilálásákor keldódotl ,\klol .1 S ándol
ulca D.\ct kapta. l-]zt az l9_rl], avi ulctnú\lcnd.7úsjg !i§.hc. lnikol az
A.dússr,úl .elet kapl.r. 

^ 
IT, !jlighábonl uiárl a po]ilikai \,áLtozísok kö!cl

keznlén,leként Fe]sza|!du]ás ú1 Lei1, ne]} ne\c( 1991 ig !liellc, ckkor lógi n.
( ,,',,j|1 1.1 \,!, ,,, |||e,, \\.j .,J,,,l, J ..] \'\\_

a]u!árón uún kiági7ó iü. a Petőii ligct.g]jk g\lijlij úljr, Dre]r,e1 ll rLlca ke_
rcszl.1. Sz.r.pónck nrelfe]e]őcn szóLe! itt, ]ne]},a g!a]o!iálók. árkok. és l'ál
ktL b.ii]i.i.ft prdkák netlctt, nróg e§, kii]ón kelékpár l kja]akili!á1 js ]ehclij
!a 1e§7i A kelékprinrat u l990_eS évek e]eién ]rozla]i lótrc, Llc s3]nos .l.d.li
]endelielésenek rncgti].]ó haszM]ata kisrnór(ókű, anlit az.\ctcnkónt oft paL
koló .]ulok is nch.7ite.ek, _\Z .\ndrij!_v itl há7ri tijbbny c 1ijLds7j.trsek. ni_
gyobb kcíckk.l é§ 1ilngos elökcrlckkcL Idlálhrtók ht r7o|bin n]agi§abb.
eDle]eles, !ng_! letóter bcapita(c\ ópületek is, Több élelmilzelbo]i lan a ke_
teszlezLj L]tcák sarkali Az Attjl! uica sarkín \an iZ n ház, aiDeL! he]vet ado11

j .r ,r,,|l | .U ldl ,,1,1 j00'.-_l l', ;l ,

Lolszclii, KnóZl!h ttca épii]eté]re, Jclcnlcg t G).nnckjólóti as cs.]ád\egítő
Slolgálal mi(kijdik e7en 3 he]},en,12 ó\odr bckclil.ttjáts7l;1clc a7 Andláss,1,
út e]ején _ a fe§leticS ulcá\l] J7.mben la]á]haló

1 íI issr G!!la, gúí
1823 (Ti;kltercb!s) - ]890 ryinova)
Pa]iíikls 1i]li\:!!*,]üi)k d. lt7'1 ldEin l:lei)1l. s-i.h.nli lei1,1! hi\e
\.h i31:-l)<,, Z1,|p!a \án e!\.t li^.l! |!l! él Kosyuth,hoz cvLlalto
..t 1313 |i}ril(bú" Zen]l]ih lliIrk,!|\,ti;isrúnJ0 ltl(l|l ,|,]:!liili .ll
pd|0"l!"Otd, Rtlzl |.1í n ráko:di .s d s(h|\.lhd íilk|):.lb€ a nlfd\2i
hdlliudíhn Gir,g.\ l.g.ill^:/j!,.] rilli.].!i /.r),!|l!í!ltl líá, a nc]&
kijhek irdckLjh.| 1(i3adilsalidt íaljfuí.íí d íi,ik k.|"lá ,),ú] ,t.!d Pú-
ti.\l)a11l:r LO |l4,hdn llí !351-|).,h kilolk:úben hr]áll1l il.:l1!k. L:! .ül
.lji,<i.' kil!g.:ítl: Pári:sban ca|;íLou !iúbL)i pOlitik;iÁatl, ii dz
1úszi,n^Il faló,l.E§.jr'J.rl !:.ill. lit li /3j' na, d nlcs:riá! ku.
p.tí, t:, hd:dlirl Deúl, Felelt kőrólEz .saíldko.óíí kóle\l:íkölóll n
kieP\czi, k:1l.illib. .Je].líó\ !.|<:l.rl3lg.1 l.ikn Lj a lkulijLtl
/.,ll!j.l fi.]rj,-.l1.illl.cr1 L:., ,(€|ű/!!!l)!r ]E67 l!1,1,i, ]: tli]
],\1]. nl\ l,rbü 11 i,. kli)li::L!|!lj]ajll !s ha lrl!l,ti núli\.t!l v]l

13. Appon"vi Albert tér
.\ Fó úl ós a2 

^p|on\,] 
ulca ta]á]kolásárá] ].\ ij iél d F.lsö\! .osbxn

,\ r.nd(7.n,ii]nr7á§ e]ótt,,Buszli)r.tüló'' ná\en \.o]l iynefi A nr nleg\,!eg!ed-
h.kllili,lj lér é§ pirk. a ko)ábban iii találh3ló jelleglelen éS poro\
lrlióblsziildrLlóbo] ]002 bc. ke11]Ll ki,rlakhásri, SZé]r, parkosilol{, s/ókókút
ta], ]rjhe ó padokkal. télkölezelte] ér \irágá§,akkil Llislitctt ]ralkoc,kd l.t1.
bár ln.gInluLh ki]Li,r Sá\lal a buszti) ül(] i.. Á tal.. t.Lálh.nj é!i] etben _



Appon,li.\Lbeí eg},kori iid,]kj! jl|áj ábalr _ 1l1űkodnck a !árosiizcmcltctést vóg
Zó (régebbcn liznrú) jcl.ntós iig"vl'é]lbrg,tlmd1 lebon],olitó ilodáj,

14, Apponyi Albert utca
]t0 móter ho§§7il ulca a Fe]só\.nlxban
,\ Fij útból kiága7ó, a Níinclsz.nla és ]endíassil u|.ák ki]ziitli utc!.
Dunalrla\7ti .gr-ik errégebbi nrég x l9 §záZad \egói L|htraszti .]!laló
lelep kltltkulísak.r ]étrqól1 utcáid Ke7detben i le]ep egyrk alaliti)já.ak.
Hegyi Ltlo\nrk ! nelél !iscltc Nla trel,ét elóSlőr aZ 19]0 avi
ul.anó\l.nd.7óskor katla, Ezl 1950 küiil szamuel_v né\re !íhoztillák. nrajd
al ]991 avi ulciné\ le.dezéSkor klpla \issza korábbj ne\ét AZ utca, nrcl\
cg}kol Ilardszli .g\ik kieneLierL llót utcái! \,oh nla lnár leszlett légj li!)é_
ból, cg}l(olip.l,)tdvilLái. lra k]csjl n.gkopotran s, de még léteznek.

Appj |,i AIh.i glóJ
l816 (Bé!, - l933 (GenJ)
)ídg\11t illuüllríi, iogL^z aki]l.k ]].lilikdi salklol,
kodtlúbun a kol:crwtÁ, h(l!|onli}l| o nt]1].!!l !!:
llél1,1 ö^ij.|ilitr. Risi. hir.! cllLldbLr1 \1nüa:.lí
dpiu .ipPúttli (;lötgl ,!rLr|'0 hula!ó lo,z!^alí^

, -,": -, ..".'!p
ki\Jtlhld\ T,;tils;g, d s1,|ll lsl\\;n ,1h]d|,liu a ?0

l, ! . ,! ],, !
a ],ldglar,7 leJikdi Tátlds,is el]ö]:e d íőrcnllilá.
fugja. lE d},lr^31,dpías tcll:]]o|dtid l3.rl ílíl ]ú]á-
láig a j|1!:h?i,li |,i]Ls.rókc|liL,í ki|li\.Lrk, 19l)]-
ll)l)3 Lij:i;!! a lú1i\c]őltLi: clllikc 1906 Ljs l9llj

lamiüL ] 9 ] :1 ] 3 l:ö.ijlI L.//lJJ .]J ia:DtlaláJl?ll l üli]lir.íet 1 Jotfi-
lúh|ak úl.jt]] lis,.dlonlh a Pa]ilih:tól ]91r-)()-Llr. d üllrg\uI l)!k|
l.!.g.jcíó.] a)ll€liirn kxillL a: a\zLir,lc]iL.s íctliLri ilL.grill^l h1.11.1l.
n]u]l kulu|Lln ii,ld ]enoüla!! lLs:íj+;től ,1z ]r2l d, <r\ekíő], u rupi
PliLilű!l)! fu^,al ían|d nug|il liiih,n.ö:ő 

".ll:cíkd.i 
íir).lüllDlan la]pllt

í.] n rcli.iö ,1ellúl. Dl dhofus:ti Ánplis.l;fu\njl|i., l1):] he ki-
entlktdő tiltnene vlt) t.}:i"!!!l!i a t.]c?iilé\ dí,.|ólE:!,,ilLi (1últlr.
Dúahaús:li ki;n;dónjrc ]n!r a !d el]t||:.tl au \u|l,in lÁ.a; inliila;
\iIl,jjr !Dr!!k!:t!í. ),4l:ik,tb.n nld ú DHI|l: Kíi lü:ikóLlik

|5. Aran!, János utca
900l[élcr hosszú. ánn..ó forga]Liu úl r ]i.]Só\álosban
Léúejöüé1 .u ]909 avi IisZl\iseló tclc]rj txlceLláZásnnk kószönlreti. elkol
kopla !al(o/.11Ianul nr.gin,7ölt ne\é1 ]\ Btktav F]nilt Gil]lrláZiunlló], iLLel\'e a
ZsidLiiernclöló] iirduló utcl éSzak-déli lránvb.n. köze] kóZé|en Szeli nl i Fel_



§ó\,álosl, és i Jókai Eöl\ö\ u{c!k találko7ásánál éI !,ó!ct. K.l.s7tc7ó ulcái xz
Erzsébe1, Da]njlnjch, Nlrndszcn§,ús Jendlassik rLlcák. Kiép ilellsége ] i], kétol
diL] jáldák, úkok. e]ő !i^óDr,.\, li§ pldkák, ]negeróSileli burkoLah] iLltesl]el_
lelllzjk, Sre]esseg. nrcgli]e] á folgnLor lak. ki\é\e a s]rofipál,va rnelLetú ]a]0
nrételes s73las7!. ahol ! pál,-r k.líté\e eg},be! az úttest SzeLe is A2 ulca háZ,ri
§7épek .|e]enlóS Sranú a nn)dcmi7áh eDle]etes és lelótér_]reé]rrléses lnkóhál.
és tijbb hel],en 13lállozunk rz apüLelek e]ofi \,iragosilotl ntcnréSSze] Az úl aZ
dls(')\árosj Kltpká ulcálól. a csokonij és Kólö§i Csomi rLlcákon kele§zni] a
TTdtár úni is á1\.7el, nlllrteg} ] krldnélele§ eg,lnr'lsb! k!N.solódó álnlenó for_
gllmú utli !]kona Négy !áfu§aJ71] !z Alsó_ éS ]-elsó!ál.os1, a Rákóczr-
ljgctct ós t7 itrlÍediLeiel köli őljzc.

l 8 l. (.\agJ,s.llonía) 1 882 (8uda?esl)
,1 lc! l::j.hh kúlll tpL| ls kajlíő Ll: ]IT.1 ltlg]d Kinlklk k.rtiúl n):]
jL1 ]ú]ldíld)1 ::oryd!úmnra] .]rds.íí lEJ1 h| .l,J_r.,l. d ,(i§'an!i
T|i],1\tj! |áIdlűál a ToIll ?!r;íi ll;tus 1ííi:! nlel].íl a ,i|i!s t.
llisfu |píkd lcrkk,n]elkeldbb ft l.killl ,lt]!1!] a: iroldil i fj],;g it
nekhd[\cl lj\ P!lő|i bd.úlstEát i\ !c!:]!0.ú. l513 lr!:n, .nt.l&,\
L!,1ni-i ,..]g|iLll0L L!h€\lí.íl ,1 ,.nhdln:ghdt. !gés: a, iatfudnl j

hdnrli ki)hc"l|rl ,llgial\ilal ih]cíí. ,1 s:dhaJ"ághdtc hLkLilá\in iihk,
.|ölhíj kellcll kc,l€ ie d: il.íií /,!jl árá, d ndglkőtöli tcíotklálú\
!ítn á.üil n lű1l l4. E:.lo-! dz Jr.l,-l .sir /írln,s:.i.j,,.i .!r il
|sL:!Lspa íid. l.itlli l.^.jl,.,l . fDullij htüllid sza]l ú ,.m.ct jabhjdi
ak ]319 uíá]ti nnlhlsDülaíliiFa 1!ie:aniní ki L)lúluk ].í.E\lrld!í

lze r" d lli;!reüi,\,.Lbtll d csi.ieeeli;. d kiteb, u *lnt\^teleisig Je
,k!\:0lalí a róilr.l!ful!(I^ , a h.l]lalllis llólL,i PaJdnL\! is: ú
nenl:et nillti |b]e]őssigil,:!! n!,t engedí.. har tnfuj !+)ltl d lliísig
he€ii|. Ti,,íi e]ltli La]ladtiil.n l hl|0s ,1liií !,ll!kií nl.zíl abíot
íatlúíll |.liik d lpn:eli örhlddíú 1365 ho| lhLilldhl d: .\,IT,1 lítk,iri
íís:lal nraiJ l,\:a-1l;l ]9j9 iF íóliílltltakö í Jníílla\hiíí. ,.1 6' ds allk j,t

..l
a):!:!li)gialí ]|ill.ni^ l i}:lrl!,i l hnr\ , K,tpLsa\ I;lrN fu ű1 inrli
köIúiü1!]l l]cík1<,I l,tll\,1hik pdtutl,nlli szt:p,elii]L?,leA!í. L:íO!só
,d.'l ,J/:1fl, d Toltli :zerL]llt|l 1t79,n;iu;iha íaizl! he E].í! nlló
hh anr l\,!hl! íől.g l hlr, i ló:<itil,dl íoFlLtlkozot l 33: !9 ík ős,i d|
]l !alu l,ö.b,!1 l1.,g]t1:;]1 lá-u! bll.,: lltí i\ ti;l iLfuy,1 ,t{hd !í

1 6. A R.1 \ l, P,4 R T I L,IKóTE L E P
Lrj. ]elenteg lial,rkulólilbe. ]é\ó Laktilclcp az .\isó\ árosb,rn. i \Jásáí]r.hi Pál
utci és a Du a_Tis^ .srotna köZli terii].l.n,
|-Lrele7ését. n]eh nern hi\,rl!l()s as még csak ! l]irdelések lévén kel'!]h a köz_
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nLdalba _ űZLell o}iokból a pnrce]lálók adták Bár a lakólelcp lc|.\ kiiznú\,e_
sltéSscl c]l.itott l.djLet. egleiörc c!ak keYé§ takóótiilcn]ck xd otlhont,

l7. Attila utca
550 ]nólel hosszi] u{ca a P.lijfi_ligeten
Az ]9]] é1] parcellizáskol kerüll kjlhkit.i§l3. és akkor a \:ddás7 utla nelel
lI \', |,,,,,o,n j. \\l,,.l , \l,,,,,: ll .,

r_., , l ,.,r,,,,, /,.oke,c,, l, i ,;.,,,,,,,
hog} ilt, !7 Attila és Andráss! úl §alkán ulá]hrtó a Pelóti]ilet esyellcn ki]7
inta7nréi_ve a haidani ] c5 szrimú, mr e ílnézjcl utcában {llinhltar
Hél\zill1irig o\olt3 hcl]an i]zeLl]e]ó GJ-.r]nek]óLeti é§ Csalictsegiti! szol_!:áLi1
ilel] é]ónk ]nrgalmrt bolt],o]il, .\z ul.a háZai iöklszlrtcs CSdládj h'i7ik eme_
leLes épulct.s!k eg_v rkld

)ílílnJejedelü
? (?) - 153 (2)

1 h Oli l4htllahnda1|)' llnahLl kíJE]: r.|a! l.gllbi|Lrrt úkíc]L,kiT).
in.i]i ú iriek d htll. dgdt üD,d!111ö| Er.i Efuli n.k. d "; lcl lij\-
l,k!.1 L,1..l Aillhndk .t.2i ,1!!i!ln },:.,1il1 .1hllü1l ot.ilil 1Il"d:lk

|n], t^lL;li, (:s ül,!bátlia, R.í lRnd\., Ra!i!6:) ú,,ial).ls.jl t:.J
E|u,l ! l: .1] Dünd htlljlii.\hll. l. Áljlrl dh.] d iidnn hikl d hd,
n|lí]l; nimj hitóldlú íá|,dlhl 

"j! "ksi§netí. Rln hd]ál(l ul|l"
l]33), L1 hu)hk /;iő!li l"-dlolL.l4i|(;fu is hlni,i111, Bl;Já-td (B!(lu)
jzál]l .]1liL| iii(! úlij l1liill Dragúhoz tdgdJld ! í'óhllllrlldt. Biadd!
Nál hdrllrlOyl !ijhhsj|l'i,<:1 ! őelíL, TöfuikliIlrll !.injnlihl;] l|in'iJ]iL
hjg e: az áz,ü!i lu|bb ka]ú]lís. 1\,l)l! u fti ai rtirli .r }ilrrlll. .;\

Lnry.1l11l:j( 11ltll kOurdl: íL.iedll l!tl n,k..|.^d]1||ji!il"lLilkl ,1Rdjnlj
lól u Li)!.,|tig d K.leíi-tlnglni;! a Fc]íl.-!frE!| Pu|1|litE l ,ip|k | 1')
nL;li k rn.íií. lí!l.gó \..ülíi hlnl]íóíó1 \lj (;|i ,o|st!li .!dútítlií. 15] íe-
lil l.!1dltis, d.nl a: .ji|b lliir 

"eje 
kk \,áüá| L.<), 1ildl lldilr

,d chli t]i/ dlld]ü!l is ki ]1.rl dll !l h.!a; rla]a !.ghd]1 Hl:j l ilia,i k e
,tií li!ü1l\ h+Dts.hd .á[u ij .rcl].n s|tkl ttu<:k n.lgdlamJd l
,i li!ó ,l0lnl9kdí ]]ldig ,.h.!1 1í1l],.t !lljüllilll npgijltik ,1tíilr1 ]n-
l(ill,|1! ! h!r1 hn-oJulL,| hhnlji\]1,Jk inll]l !s ri^,ii irh'; ú]dn ,.li.,\!n

l8. At T(iBt \Z- iLL()\l is - xÓzporrt ,qt ro-
BUSZ_ÁI-LoNrÁS
D l,,, ,, rr,lr, l,,, \,,,ll\ ,,,..l
úlon. l F.]so\| o\blr t,tlálhiló,
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|-7 kij7i]\ lnegállóa h!t 1á!olsiigi: (Btdapc\t Solt-K]skóróS-KaLocsx-Baja,
]ánoslralina-Tonlpa), I.rl budapcsti agg]ometácjós: (s7jgcthalonr
Dun,r\arsá1),-DéLeg},háZa K]skun]aclráZ! Rackele-Dömsöd), és j.diló 

'tll()rnísa két helvi xulóbuszj árallnk Bnd a]resij 1 iszon,ll31bx. dz oda ! issa kiizlc
kedő.álafu k \záDrx ]nrL.kanalokon. löbb mi.1 s7á7n.g\vcn, ig,r ]r.lyr ]áía
tokó n1lrlleg}, nro]c!an, r\ bu,zálk)nrásíól koz\eilen álszá]]ás \an. a

HE\']árataira ]s, A killllrkiloü ]e- i]]el!e ltlszí]ló he]}ek számr ói, A Yol AN
idó§7lkosxt barlcttén7lál1 iS mükódlel A Fó (,\0l es) illon \dló ltkclósr Dyo
mógoDrbos r.ndi2crii kij7lck.dó\i lámp't\dl .]lát()lt g},alogátke]ő Segjti

19, Árnyas utca
T 1()zl,r } .1ó l.gesen eg} kilünótcí hosszú ura a Ban,lala\a§ iidülijt.riil.t.n, d

Kiskerlek tel'li]en ésZen,
\elal l986 b!! katl!, !m ikor .r.gk.7dijdijlt dz tiDi\ersnln kernprng és i Kjs-
k.fick nó!.lr ]slneíl hobbi}i.r(es iidi]li;t.riilcl ]éúelrozísn. A7 rLlca a K!vic$i
n]-ak illló1 rlrdul eg,! kisebb dolnhonLllalolr keLel-n,,-ug!ti inryb,]n. as aZ clsö
]50 lrót.ren.gyoldl]xs beé!ilésii .4. núSik old!lo. d horgáslla!ak e$ike hil-
7a]dik. Lzl kü\clijcn mindkat o]dtlo]r keft.\ D]lltlólráZ.rkkal kié]rrleü út!á nh-
Iul, és egé§Zerl iZ Uni\.rsuln kcnp|rg o]diljó keritéséig iarl, minlegy he§,en.
nagj- löbbségében qarr 1aílólkodás( biztosiló héll,égi házzal. kö7tük jar na

há!_r komo]r,abb nlaraLó\x], ntú\,eh kiskertekke1 A terii].t ki]z.rúlckkcl tiló
kja|itcIlsóge,rzonban nróg hiánrlrs. bár i tcD.zós r11ár lbl}ik Ez az oka an-
n3k. hog] n Kiskertek lólrbl, .1/ 

^nr]-aj 
u|cál kereszlezó. vig!,\.l. |álhuz!

nlos ut.áii bil s7ámllk e iizei meghalad]a, hil,ltllos nc!et .ln kapo( E
1elii].l ulciil a 1o!ábbiakban Kjskctek.íms7ó x]x(l ll1ulalja be kön,n'lllrk,

..1: .Íntyls ltttl na? a telii1.i /flj"1!].jr?i lijgr n$:(,. l!!1.1li ! a ia]]\t"l
ki s.lrn,lilld..!1 r!ü1. jllahil úü, d! a.|ó.rdlí: íi,.c" a]akúh ki

20. Arok utca
Y j ,,, , ':'0 j é e \" ll, _ P,.,,' 1l'l ,

_\Z L]lca !Z A j as lizesírok bal pa ]án hel]ezkedik e], mel,v s.káig tcrnrós7.
te\ hltiilkanl zártt lc r P.lijfi ligcte1. A7 ál!k másjk oldalá 2000-jg nezogaz-
d.sági tcrú1.1 \olt, ,\ ligct hils7 kcres7tut.liJ! c\dk idáig Érjedt, .\Z Atok ulca
u§inckkor rm nür liil..iilt t hi\{ii]o\ ul.xn\ii\ánlirláSbóL, lert Lakossága
nirl.S. Az lde kiélő háZak saroktelken épi]ltek. bejálan]k a kele§7nitcákrd .óz.
és 3 há7s7ánnlk is ilt \.an Az Alok L]tca szercpe íg_v cs.k másodlagos. íossz
]ninó\agti fi)lLtúl t i]lakl!n bii7i]\ álok é§7aki old!lán. r\l árok nísjk oLda]a,

nrcly ,r ]000-ben kezdód.lt( parccllázi\liol il], slét ulal kapo11, már Hrrrszr},
!erenc ul.xkónl s7cle!e] i lérképeke!

1. !ft]k üí.d ll.ti! d 1.|i.lrc hLáiL' 2-] ]i/.r i:Jl.s iJ,J(]Á .1 _] !J
j i.l. \.ze lő n,]gl (i |.k ról taPn].

j:



21. Árpád utca
3j0 nléler hossá utca a Fclsin,árosban
A két \,ilágháború kóZörl k.l'!iLt kialakilá\rt. minl a Hösök terél és a régi P]ac
tele1 §zegél_vezö út. AZ ulcs jel]egének negli].]óen, eg},oLdalas beépilé§ii Há-
7ak csak a Hósök rcré\cl c]]entétes oklalo. \,annak, szép kilátáSsa] a nagas
fákkaL teli larka _\Z nra k.skenv Járda csak d beépiteí o1dalon valr Lakó
házai f.]e lészben r11ég a 30 ds é\,ek épilé§Zcli ].gye 11 liselik. mjg n máSik ré,
szük il]. n]odeln. rnagasjbli há7. eLóllük zü]d sö\.énv é§ eselenlrént vjrásos

850 kölül(?),907 (?)'
alftos íú. n hon|bgldló 

"fulg\11^ád 
íajedelne d 1,r:ss:ljf.l!;g ,.fal

a 1l.: ... .. .-.-...l-.! .--. ... :|.- -.-
ínE]alá\ e|\i; sllkuszLihdn tllósziliileg a no ád k.líi;s kíláblághdl
Kuts,áü kcnd. l.(,ll€1! o gula íi,4l Ilsell! d],eb,d í!^leges hdíL!]o,]
hiióklá,áí,ícllúel1.. s nlí í hdd\e.i. 395 be a trcL,kei hágó, áí hc
uoüulí L1 Káryál-n|}l€ llhe dni u han|ig!a]^ kL,ztlúe vlí. ,1 ke dc
,lélíósLk.í erütk \z!khellt\el aglűlt lsuk Kuls:á]l hdlűld, 

'r,l 
unin

rdgdnfu Nd!áho. ol li;tó] |Lefúk,, Tafhos l,']li;.,hnas tl Z.n4lk
l1unk 1. Ob dál| lól\i ?aldk"ndü íaíású íijli lcüetíék.1, dha] 1\e-

res:íén li lci lúr(lul a Fehérc,q|há:u nlnitc t?loü.t é?űcnék

22. Babits köZ
Ro\]d, nr rd(js§zc 70 nréler hosszú utcáclka a FelSö!áíosban

^ 
Dr rd(jss7e 6 8 házioz vezeli;kiizl 200(lben \ilotlák lncg a Btbits ütcáb(]l,

an.dk kö7e1 a \,égénél. \e!ét i!.kkol kapta,

23. Babits NIihály utca
.100 mélel hossá ulca a FclSii\álosban
1990 be. alakiloüák ki eg} kisebb parcellázáskor. A szondi utcátóL i dul.
\,cnrb.i a Kőlósi Cjona Sándol ALia]ános ]skol! sporl!ái_vá,]á!a], éS a Dr,
Póslr S.indol utcál keresztzvc a7 ut).ns xl !ódijtcrülcténéL ét \,éget, ELSö sza_
ka!7x légebbi kiépiléSii. \figos. 1áüloll. slópülij ulca, de járda csak a n)ugali
oddlán le]jes, A n,lisodik ,7akasz kiépjlés. napjainkban lórténik \íodenr.
las7b.n egvedijlálLó. részbc. tálosan egrrrráshoz kapcsolódó keltes csa]adi

Babils ]1ihlih,
I883 ls:ekr.,lil-íI) - 191l (Ba.lapesí)
Kó|ll ]íiladit|, e]hel:Ljlö, esszeűi, d. u l..1 1.1.1.:ő 1lgil ,1 kil |i
l,i háhalú li:):líli r l,a,at },tgllJj fuldh,n eslik irámínjla. (l IfnHaI
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.l!Lj }1.hl,ed!*i,ek L::rik kieüclk.dő k4\is!li;i! ,1 hkddpeili nnl.
,1á,.\,e!c ,tlr bn!c:!s:l,artln nltl]t !! i1! ka)Löu é!s. il.tk \:ölö bu
láísá.gaí Ko,1nán|i D<:she:, Jlthtis: Glltld ls altih Cti|,onl!
]l)|)) !aI lk:l|| kiilönhó.ti laptlk i: /olLóu,arok kó:ljlték tctrcií é: , :!-

Ji,llilár(lil. )!: ] fiLlFháhotli kjröi\ir.llcJ!érzésse] l.!:dnía Ls !r15
íi;l kc:lfe lóhh |(llili:,la 5:!ll!,líi1||sbl" dllal1 il!\ ha"gOL bili.\,|i|\1i
,d/i íilnón a \ill{]dl J-.tk|\.lói., 1 9 :'-1ól ! l]dtlklgluícnan.Qhtlint
l11táloru 1933 bd §1]1as gigc,lí!íéíet húinnldk j€t. hlifu. Ll]rrc 'l

n,JdDl,á ránj ,.l{_qj.í..lltnire l íihlttud u nlulkűl .1 ,,J(iüi! liijJi
|. (]!J3) hjhői]1ál.\,,ii k.lin] l.r!.\ 1.rlkhlii 

^,ih 
\.ehn cr,fllú\

|1Jll\i111ll\rll ll búlü-l"|hűáldt is. a 1t]Ligúl d pa]iíilláta] .l1ilaizó
, i|ilzi ldgdldn^ tlű<llése. Glseúikbuü hal1 ü1(.g. llod(llJnulit eg\ik
leg dgobh tnldkllh'lJrliú köhój. úlí. Rcgi vj ;l ,o]cl]Lii. fdlaIiJlí
untlnánlui a nlaaar uollak, tl ?ló:d ta,lé,€lillek ielenLős illonú
ldj tiiíb ííLisli ül llIi {rzddgslEil lj,ug n, tl\ ün:jl|,:el(i nnLla l iik

24. Bacsó Béla utca
l950 ]99(l k(jzi't a lrelóflJigeten ]é!ó n1ai Kós Karo]},ntci,

25. Balai út
A7 ,.l c\ s7imil, B]]ár3 lezetö oíVágos 1öú1 Durrah.rnszti beLteriilelé , Al
Ip,.l ,(e,\(e ll,',J ,LJ,, e, il,-
Az íLt i7 Nlll á( kölg,\,liru ]]-ci kr]omólcnra] lc\ij l.h,r]ló]á á] Ltld!l, 199] tJcn
nvi]t D]cg,.s credcli]e! a lelepiilésl kikerii]ó iliké ileneziék A7é]eta7onban
rá.álbl( aZ elké]rzclóSr. K.\ e§ebb. lr ni ÍiZ é1, :Llaft kiéli]lt 17 ú1 n]cl].fi H!
raszti il] lpaltelii]ete igl az utat az Tprrrclep ós i Duna Trsz.l .s!lonra lözi]t( a

b.h.dil.tj átmcnij fol8alorn is igénj-lrc \clli ] 5 k]Lonréler lros§Zan, Köreplá
jon, r ]i .s kilonrat.l1áb áná] kél SzakaSzra o§Zt]i a kereszlezó, Al\ólénledire
ha]adó _\]01-es SZálnú úi ]\ b.h.lii]etj ilt és7ikj §7xk|s7t dz \í0 is ti]ó tdl
tó i fonto§abb. mi\eL a Pei(ról ó\ r DuníDtú]ra)] alkc/ő tbrgllol r1ag,-olrb

íószc( cl ycleli bc r \',o§ba, il]eNe ki ]r rárosboL. Az ipafielep \,álialatai
rnndkél §Z.rkaszon, szcl!i7 ós he,,"i ntak ré\.én csadxko7.lk rá l7ek ho7zá_
letóLegeserl k]lolnelerenkóni kij!.tik egvr]án. s.,lc.db.n t7 \í0 ás ]c!igr7'i\
njL jndu]\,a: l Puská§ Tn,adar, Rakláí. Gáboí 

^ro!, 
aid a \élledi ú1. tllána .t

Ganz Ábrlhá . Ní.ch§rú \rdrás, Paál Lász]ó úi, \,a]a!ilrl3 Duna_TiSZa csa-
i|rnm lridja elóí i Szenn\ \ iztiszljló ]ej' lj

26. Bajai Liti crontlpoltt
Forla]o!írányitli Lirnpá!al cllá{ott csonn]ponl a b.ildi l5] c!) út as az



A sóién]ediIe íe7etij 5]()l_es xl lalálkozásánál, A .\onnjponl kc.cll.dclnn
kijzponltá is \ál1 lz ulóbbi élekben:jo] kjépite(| benzn úl, kél ig}obb ií!_
lrá2, Iisúzlclck $íi. nág} tarsósel e]]áló épilóan)ag,le]ep JS biltorárrrhiz taLál_

]raló iti óSszese]l nurtegt l50 lS0 gapkocsi beingidását0 a]k3lma§ palkoló_
1,!l. A |egr- folgr]om r]inlt kiépjl.ü i.lzi;]án]pd .égy.s \,áLtáss|l .ng.di ál 1

loz]ckcddkct \ BUdatcst B.tJl ilárlyban \,állásonkónt:5 j0. .r lóbbj llánrban
l0_] 5 _!épko.srl enged ál egy cg}, iitLt'ts.ál. Bár a lekan],nrodást ki]Lörl kn]l],i_
í)d(jsá\ok is segílik csú.sldoben csak lijbb lám!al.'t]ti§§e] Lehel átlutni a c\o
nóponlür, ugy.inis nem.slk a Budapest_Baia rrán\ú. dc a Nalnedi úlra]ról kl
lr,larodó lbrga]on ]s kiericltcn nagy mind a Centnün rran!ába, mind a Coci_
co]a és n haraszli kaí]csbá ]ák tiló.

27. Bajcsl-Zsilrrrszk1. út
\ lí 'i 

" 
j l-,,n

28. Bakta__v Ervin tér
Du|ah.]raszti ]'i]lcrc l F.lsii\árosban, a Ce münban, i DóZsa G,!ölg,! ill_
Aran) Jálroj 

^rpád 
ulca a\ d Hijsijk tele áLiil határLr]l ierü lete!

\1.ri nc!i{ ]996 ota liscli. Kotábban, rnini P]ac 1.r (régi Piac ier) éS i Hósök
tcrc 1bl),tatáSakónt. azzal .gviiit alkototl kö4onü lcrcl A laros élelébe aZ
1i].r0 esótekbcnlctlnalrób \7elepe ftl épiill1'e] á Bakta!,Er\lrl Cil nizilün
löépii]elc, áZ 1,es slálDú Posü.s.7 e]!ő llag,lob| szö\,etkeze1 At]a ánLlrá7

\1ég n}iább noll kozponli szcr.p. r íno!\á 1,álás ótn. lril'e] ]il épük többeme
]eles, sok]akáso§ ház. iizlclsora] N ri]ld§7int]én, _{ tsnkla] l,n jn cijmná7ium,
Yrlüg) j Szlkköllpiiko]a ós KolLégirLm szintén löbbene]elei főépiileléveL
e9 é]rilészelr]cg köle] eg)sagcs képel J]koía l-ormá]nnk meg eg,\ kjs\,árosj

29. Bakta}, Ervin utca
]jr) n]étel ho§§7il, a va§úNom]lal párhuzanrcsa. iltó utca d7 Alí]\jrc$r..
\e\él,rl ]9ó0 á, ó\cltbcn k!!1a. ntikLrl e§ lársasiráZa§ ]akólelep epilese kez_
dodótt e tcíüLcl.n .\Z észak dúli iránnr ulca regebbe a K]niZSi ntcálóL a Te_
nreló xicils iartofi. rnnjd n.r}riainkbii nrechosszabbina a SZi]á_9_v] lt7§ébet ul
.it]g l!l1. Kö7be| kere§7lezi a Tcncló ülcát é§ ! \aidol ut.át. I]]sij róSzan r tá
l.s o]dtL .r.]y i ljlc lal lilé esil rnég bcótjt.tl.n, bá. a beépllési ler!ek

ár kc.lii]n.k 
^ 

páíttlan o]daon ]_lól l3,ig Szánozoltarl, a Bak!a},
]3kóleLep larSashnzai la]á]hatók, TTasonLó. bál nrás slílrLsú épületekk.l ir]á]ko
7ünk a l'emetó utcán ú]i lésze[ .r :00.1 bc. apiik Nádol hkóptrklru Az ul
, 1,1,,,, l,,l.j,.',,., l l_<,,rr, l \'e.(,,,od_
z ]a aje]enleg llrég beépjlcllcn 1crii]clré(7i _\ Tenlelö Lri.án t!L] \7xkas7or l
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]e]enleg iS épnés a]at1 áLló N ádorlakótcrú1.1 1dlálhltó, Th i|ibb .]!]c tóbb]a_
káSos, kélelne]eles táísash'i7 á1], Ezek a renctezell ki,rr},cz.tbcn ipiiló ]nodern
épii]elek !a ioSitolt 1]rágos. ligeie§ kónr,vezeliikI.] \árosr!\ ]akóncgyedel nl

Bakta}, tí|,i|
I89a (Dunahaíaszli)

,1,. o ,. l Jt... g J. ú,
\t.__]..li. l..,, H, J.
:-L:l . . "

-,..-1.-/_ ln,-1 _! l,.1ó1 -,. ".
índiai 1allárokat, bök:!|k,1.1, ,1i^,ész!l!1 !s él
tlel.í, l923-blr i,|kuk]Ll|l Kinnsi Csa,u Sá dat
csl,k.]i lo ózkalúsi he]1llt !5 eülélan, 1r:9
beü b.Leg. íirí hLlzd, ,1 dehrcce i e,g,clcük 1

]933 hd, böL,ré.\,aokn,J,á dvnák. ]91ó 1ó|
]95' íg, nvslúlrzliúis a HOpp Fercn.
'- ,,,,,\/ _,, l/,,_.,,,-,,,, !l-..
|' l "- J

!ll'iit. ló lt Kö:b. a hlthlpeni cg|elcrk,h a. inlilri l'ü:il!!:!!h'i.t?neí
.|őadójd 19.ró 57 h! d, ilYliui kúúuh1\ ,l!!h^l|slrd liiahh ídhü]-
hlá futa: 1.1t l]nliLihnh l"űO\rlk hí|el s:li]ótlóí a du dhd|ar.li lipfi
se]|j íe\íiilet 2l)|)3-bu, ,,panu,lús ' dir:!ol!áíi\,á ulnl1n.

30. Bakfuh,lti;-
K.skcn_v. ]]0 n]éter hosslú utclicska aZ Alsó\,árosb;lr.
A lérképe! né\,!e] ncnr jel7efi ntca, a Báktt.- ó\ Klatka ul..tkdl kijti ö§§ze 3
Klapka u|.a \cgó!, Iorgalma k]csj mi\.] egvo]d.rlas utca. Bal o]dnLán a régi
tcnr.lij húz(;dik. lobb oldalo. p.djg a BaklirJakótelep két hála n}iIlk crrc d

3l. BAKTAY-LAKÓrntnp
{z ]9 ]-0 c\ évck.]e]élr lélí]iit1 Laka]lelep az Alsó!áro§ban,
\Ril i.,,b,," ( K,|. lL.Jk, d ll, B,,,, ,,, r,,l,' Ili|((i
7öInllleL négy]akáso\, .nreletes lársaslrázrk ki]Lön udvara], eg},séges park!á
rosi kcpct mtrtlt!,a A lakótclct na|iiiIkban to\abb tqlődik

32. Barka utca
\l l e. :00 ,1,1l ,. l ||. " \ ,, ,b
\, ,! .,._,, , ,.p,] oc ,, \ e1.| ,,/e- \l ,\_ ,_,, ,, "llndul!l a Kőli§fa ulcál es a \:ásilh.]r,i P3L nicil köt] őssze e$násiil ! !asú1
\1,u] n]e] ]etl balnd\ a. .1 \'í\árhe]} i Pál körig lbl]- lalód \ a

.1 bu*a kuhúö.ó laill !5 |setiék hi,lhó.ó álldl,nhal1 lij,lan.!, galli
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ml r:öszljs. l}lig kiíi:jl.!l!]1 ntr\l]h es lfujL!kary |ii;E al(l. 1 kaíaíL1

rdsz di l]s d hi§,ét i""rep!]l.k i, eglík s:inLbólu ra a lEl:k
Ilakóhchiolk ki)rniké ellő.,orhllü d hrrnl\íilz hoktók/ 0hhas ,l!!
i leh .\dk lbijő hdrkái1

33. Baross Gábor tér
A Nl_{\'-al]onás elóll la]á]ltiló lar ! [clsi'\árosl,xll
A lelel koíálrba _ l!]\,alalos né! nólkú] á]loDráJ clijttj larkónr cnnegellel. e!
csrk ]998 óta lis.lj lnii D.vót. amikol az á]lonáS é!ii]eté. Biross ajábor
enrléktáblá1 heLJ-.7tek .l A 1élen ]e\.ő áLlotnáSépülel ketemeletes. nragi! tctc
jélel kiemeLkedik kö ]\.7etébóL. _\ tér északi o1rlalán je]entósebb nlóg rz
ElekúolDos N,líilek nlodent, kétszi tes jrod.]haza A téí köze!én korl,itokkr]
as bokokkal l.C]\e .r park 1ál al,il( ! ]I lihgháború lrarcáiba Harnsztin el_

.s.11 \zo1,1cl laionák elnléklnil!c található, A7.n]lóknrű\,ct a táro§ lakosainak
xdomá.v.jbó] cnr.hók, 

^z 
állanrp' ti idós7ak iinnepsóg.h g\rkran itl íendel-

lék Fcnnn]aradliJ'$in a]ap!cló hog},aZ elllLéktnü obe]i§zkl..158 isncrctlclr
eleseft kelona tómegsírid felett ente]kedik lg} keg!eLet] és |enr po]ilikaij.llc
giien]ék ű,

Baloss Gáhot
1818 (Pllz\ilul) - 1892 (Buííapcsl)
Aniíikl,, d ingltdann]l\ók dakt.fu. ]dór-bch liclr:lijl ,lc4ei dl
|,g\.ij, l 8'1aő1 íi;jeg\a; Iy tÁ a::|],i iilnöl; 1 37 5-t.il hdlál,iig iahdll
(^ii .1\1is8l|:ilé|i kiptir./d ]3f_l_]3dó. kö:(j1! kö.úluhkd él kó,]ek.
l!si)gl L;lla, ilk,i|. ]8t6 ]3,\9 l:ó:i)ít ?edi,] ]ló:,ú k], é! kueknt\"
u!l,í úrniszte|. t.qll;llal ]tft, dl€rs:llJ :] fu;l szePknfu. )2-ig |ul-
n'J_ l! ró:.tta.rs!&r i ]839 hláíli|l\ 2) lsjlilli|Á l6 kó,ött hc]u2ll i

"i\.t.|, 
ü1l1i.l 1t3' iLilli1|, ló-l.;l huLihlir kl}.\I.1.|únlig\i ni ísl.t

Hildluli id.il d1,1l 1eü.s(Jr D]!g|.|'0| ll11nL dZ a$:ljg kLjzkl.da\i fu,kJ
,1|!! F!jl.rz!ll. a tbllun !s !!üFí,l 1ilrzl5l. lilahrkilDt!0 d Il1rk(1-

put s:akihoztu lr dúüdi Ei;:hdjózlrsí, ]:ié|ífune a: elalleü u{a]
íc"geti ki]úrat Ffun!c kiköíőiií \lcgrc.íotülálíd d ltúhz1|,sí: err-tsín,I
t d !^nií iI d í^írdLil h1l,g(lL1})iloüu a Po!n]-nL(h:k!él!:íátdt j-,. i
htz tcótil lz ckt ltulern tlttötlln negdlkjlLisu il l ldJLi/i 11l/:!:d_

hls *lilnljtilll, l: 1i". zlno. ,lsz.J bellzek\i*! oll\óbrá 1.1t. (l

]l|j:].ladi\l, !::el .,1.1tt, d: c!r]ná,,d ltL1ll filtk!k íiEdh .il, d !,1|,)

ILlhhi í!tii]ctL,k!l P!t{íg BúnaF hc. íi:izlc. a. á}16.Li]]űL;si níi keÁ.:ijb
h; íéí.];re] h.::t;iátl]í d ,úgldt lclilalfáli lemöklk |.|\,ik!
|.\.hhi í;íeléh!. é, d: !])d]tbi].\:tl\hC. taolJ:dl,j ldnili r./l,r,/di ts
\ ir r0 l,a ll 1,1 nl i l t rlb i l. ! ! bt n t uL nn n s:tt fla\l t t ttl k ge t t ik
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3,1. Baro§s utca
Ki]7.1 l00 tnéter tros\7ú Lrlca a FclSij\,álosban, köl\ cllcn a \a\út nte]]efi,
Igr'olda]as nlci, a hi7ak 1_tő] ]] ig s7átlozolun kizá]ólag 17 ilt i asiLti pál)a
t.§reL ellerltéles old!lán találhdnjk Eg},ellen ut.a kcr.s7le7] csak, ir Níind
Sz..tv utca. ne]\ a \ oh ] ]_es inhí7ná] 1,ezel át a sjIrck.n ]',xábbj hárcm ütc!
lorkol]ik ide: a Da]njr.ich, a J.nl]rr§sjk és aZ Eo(\ij!. Drcl\nek \ éEélr cg\
kol]il()kka !édetl §alogos ri!iró \c7el ál a Rákóczj lig.li ínosré§Zbc \ há
Zak ill i\, nri.t a leglóbb utcnban, lijld§7intes, ke cs csalidi há7ak. eselenlón1
ieliilil bcapité§sel, ,\Z dutóf|rrc.loln k]csi A csend.s utca n!,uga |nol iZ iLli;
riil id(jrc in obogó \ onits7el eL\ én},ck ,eíir] ák t1)eg

35. Bartal korzó
A7 l],.]harasZl] iiC]iilijle]ep Lia]tkjtli!rkor léllchozott, a\ t7 l 1,iLághnború túcó
jg fe|ná]ló korlci. Létlehozója ez cgvkori Slépilo Eg).siil.t eg,vjk \ezeliji.,
I]lma] Antal \oli. rk.ek elhun)ti u1n . ]909 bcn kó|\ ise lő_iesnilelj naiár.
Ztttr] krpla nelei ]\ lró ú1 ekkori limonti úl kilzólcs.dij J7aknsZáD alaki
toftik ki a \llndszcDtv és Erlsób.t utcák köló{t Kjsza]c§ii.tl. fáshotl \jrágo
Silt]t1 ulcalesslel. \cndég]ókkcl, krNézó\a]. cuklit\7.tával S]kerre] lóhörtc be
cg], iidii]óhelf i kor7(] lzerepél,

3ó. Bartók Béla utca
:lí] néler hosvú ut.r 3z A]s(i\á|.sban,
]\ h! n].ca§ é\,ek lcglégén a]aluh ki n kor ! Nlátvit\ kiráh utcaiól a !ol1
nras7hon]ok-iégligyár]g tartó lcrú].leket. bu]gártcltckct r..]talceiLázták, Ri]
\jd,iSenlll1el§ei57é§Ki izsi ulclil ósSzekölo utcit.\kN, a g(Ies é!et]r,lI],
rdsfui egyik legszebb 7ö]d Lrlcáia \o l fas(r1]al. so}únyckkcL egvségesel szót
kapet Dlxtat\,a, NIár. D]indez ki.Sú ]negkopolt, dc dz ütca ígv iS szep niaradt

138] (\!gl,s:e t! ikl!j\) - ]915 (\en 
'b*)Zl".i:tí,ő... gjld !ii|L:\. is.cftnnli,, d- MT1 lu,11ll Td,ll,]álidtt

kiíIill.i .|4h,ttl,.tt] fuj!:íe be ]9()3 buü, es ,l.s lFrd,.r}i .j] /,lr n
,ú ús ,1g\,.l]b \1il.j,ókbdü lPú:lD \.Bi.\,Bl|ll,) 

^ 
h.Nnrdíkna)t!

,1i,t 1ügllisla .1z ]905 0ó o\ llb. lit].] lL táihir\uln niPz! t|c
]9a6 ba, Kadáh bdráti ,.gilliFajci ó, ía lic:.l,d nt€kezdlc ,tljd\.!
rcl _q,\litl;,ll kLllit. Jímí!!] jli l:|!E.lú lets:íli] b,:lLiia a: úfs.ág
l.gliiili,lhd:őhb n||tkclí (/i';ki)p Elliltí). haft.lt|)\uü pt!!i! kilcri.\--
rcílc klúnI(i!súgáí,1^ ülP.k:.11cIu!t11|,'rjúJa is. ]9|6 ()' l|a):iil 1ijh])
i:l,en |,uluot s:ltlLtjI n.,clle|ii|!l! , lra' Mű]l dhlig ú hllban],EE

". dkadLi]ljzfu nnkliilibu R. !ánnibuü,!1]iilöu l|:)j3 hah i,\all
,]h,jk(i|,0" IBilkh1) u. dt lh nip:enit tunlhnuml:ttl 1,1:!1-n!n.llí..
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".i lb|,|á:tu lá,fu1\.Lolll1, KOúilbul lútijllf! dl/í)lilil, hlc.q d. lij fta
g]?/:.,!i slíljl, fg] l,., cglili .eki h\.^1:ik.í, IJlnLizl Bi]d s:i\eg!
ft llanp.)nlilt kilciáLili ,..l iihlrl íifugoíl liüill|i', Ope}ljd ,,,1 L.:k-
lzdkűl]li h|tL,.F flrd ' és .1 l,adá|l1!:)s hllnJnJ |l iegis PrtL,hh , :íl.i
li(;z.: rurc1llk l'il(1E\z!fl! elisnr€líló t} 1.Eb€LsiilLt! \úlL, rli"l 1,1ő,

dd.n"í^!5z i\ 
"li"l 

kanPaniltú ),i6ila!\ hóf.11ő !óthl;dííásd íi]laío
.ti\l(l lj\ .ll,|dk.iók|l kl:!z!!lL! ]910 be, a: L:S..1 ba lek,p€dlll k,
..!nll|i|n]i lvj (illa ló i5 egr. slih,ónúló h.í+e|k!d!l liizepllí. t.l
íek, !91j hcn hun.í c]

37. Batthyány utca
.1.10 ineier hos§á lltc! i Rákóczi_Ligeten
.\l 1 906. ó\ r ]igeii parcel]áza §kt)r kcrii]l kl.]ltkl tl]sri. ne\ ét rs ekkor kapta A 7

ut.a d N4A\'\,asúl!ona]ú] a Kr.d(] Ká]má. tLtc'tból ágt7ik ki. a Tánc§ic§ éS

Thiikö]r,ui.át keleszte7i,e. Zsákulcakelrf !églödik, Az Utca eLején a t]xtth_!á.\
u, ].\ slrln alall l.rlallraló i Tcrúl.ti ajondo7á\iKi)7pont,.\l ulca a tovibbj-
nkbnn ked\,ezó kélet n]ula1. sok a fa és aZ éló §ö\en!,, sok a szélen pllkoii
(o(t \illaszcti apiilel, A Thakiil], ütcdi k.r.s71.7ódó! ulán mag.\ 10 criládi
lráz lalá]h3ió a Zsáklltc! \ égéig,

Bonh!!il1] Illii!.8 jf
l3()7 (Poisol)) - l819 (Pest)

Lihenlís üdg bi iolla\, d. llli; |i:]gcr]c]l úagdt ülültszliüun !lnöla,.
131,\ "lát.ils 17il1 I' íi,rdillánl ,li ti:lercllú)kkö,cj,e:te kí
ll'indj!.hg']J<,í. ]l19 iu"ú(;l 3lin, P!5ll !lli)gdlt11 L:lőhb l,]ldi]l,
]|djd Pó.ia \hú Ldibd.hba]l, \j(i| )ll}1iií:he]t ho,k.daíl ,.1: el]€
ne üdi1ol1 :i,l.\igli1llá5i P.|bú l bn|\;,:, d relvli i/l./{Jt.\Jl!.il ll.'
hd v íú kií.li:]bc. előbh ni]lá]| <:\,i l)ö|!ónr., fióhh sL]Nl|.!nh/lg
n\ú l(;!ú hOlál|u i1!!!! i! li!§!l€n e úia l01nL Hlínuú úúgtil(1,|hI
l dlágoka, íLill!1,! aknihct 5 i]t kih|,deí1. előlí. d kötil áhd]í lldllhOl
\.óló ila1(1ú L1.1n' Iij!l Li!llO, \:l|..lL 1óü!l sijieú.l.hlj1 ki.rli,.1íc
,1.3 i,s] ,k7.g,l L.JJ., r]l,..l.l n1.1.,.t sr/r.§ s.n.i 

"tídü 
d,anba" jli

lób.| ó-án rllló\,al ft_!.ztél\ ki nz t.'iipiil. ,en ,7- ililll \ilúgs:crlc
J,llzll1.1 !5 1|l.Lidulást kchclí d jilásldjró cic| í ndlúí,ku: úlLiz./!
1r::llid.lL,n Xi]ni]r| rup t}úlw ! Pejrt liJ !,(!\ !.nulrhl kt\nái,ihd
h.h!:íal: e! hnllL!íií, 1i]n d kicglezö, uá . l,\ia íIilíu\ 9 in olszú
gó\ g\á\: hjzc?efu \.!illitoll(ik liL a K!kp!\i lL,lnlőh.11 cue|l ,ldüz;
i.ú,lba HalLila h.b,i, ú BJíílt\ti \ i,lil- iLsl:; hüll.ü. rlik!l.

38. Bánki Donát utca
1|0 nrélellrossZiLutca r7 ÉS73ki_tparteni]etelt,



Nevet ]99ó_ban az lpatelij]el rcnd.7é§ekor kapla Az utca a Halár út \ógénéL
jndr éS a Csonka JánoS utcárg ltlt, l.gyoldnlns szer\izúl ipari úzc]nekkel. a
nráSik. beepitel].n o]dal köz\cllcnül eZ 5 ]_es fóú1 nenlón hdldd, Nehézjár1l1ü_
\ek Színára,rlkalnrds. nag} tcncrbiláSú út, ftt lé\,o iizenr.k. pl.: a N4AN ieher_
,, ,"dT.l ,,,, -,9 \ \ \,U],,,, e, ||ck,,,,,,(

Bn ki DO át
1859 (Rnko }"há k) - 1922 (Buílapest)
(jö?.j\.fiiülök, d kulbui:llü rálsie]lalliló]ll, d !|:l: !nof.)k i\ u
hllt,ogépeL neu:etkö:i hitli ludósd. a hldlplsti ]Iti€g.eíen rl)íc\:.|)-
rd, a v7') tugjú )ieihe.Jji:i ik d sLt.1l p(ltákLn}üralank kiej]e,.
tllc a ]e|\,bl sll!ííőnlr\d (:!a,ka lű]bl j,o]í, 1l]91-bü \újbltd he
Níoth.lku| lzahtnla|,1ál ]Id\íli kutdtLkj l.ríil.íe, d gó. lúnful

e]ni]eí E íd]álnúüd d,ilí íck lű! lr.ú íih)e jrcri;, :ivk kic]dkitli
s.jh.z nl ald?o!, as Bá ]:i h1l]goll(;\úl ú 1i,l]inla atjzágok cüeryil|ri

^enek 
g,or.s k/.1igitist télláhól }nP|uinkban is dlt; ]jLik. Fo]ld]k].aü

a l'll\Ldpunín hl.g!pi!llii; e|lín^el j!: Nllll íóislio!d, ?ovdhél\.g.
lij, \:.úOt is efik:Apd|k is i;.,i

39. Binyú.d| i li!
I)un3halaszli kii]só tcrii]eten, a B!n\atal.as iidüLorreg!edben rilálhtti).
A7 5]lll es _A]sonéncl]ile 1ezeló úlb(')l, ! _] aS kiLoméleítáb]a kólc]Jbcn in
dul Az itt.ni k|v cSbanj-ik ]negnlilása oráIr, l9j0 ar1! 1-oko7atosan alakuh ki,
éS n!}ridilrkb.n .g],részl a bi.\átevnllroz, nráj.as7t i K]sketlek údiilótelephez
1eze(, 1larasni ti]é esó olt]ald .ldő. \,ele izcn]l]cn palkoJilott kelléSzell irt(lá
ta]á]h!tó TijIc n.Dr nlesszc ugvlnxzon olc]alon ága,ik kj d k.i jc,jbán!áklroz
relcúi..Kd\jcs()( úi F/l k(nclóen eg} horgá\ztó!l alakin]ft tégebbj bán!a
lólrol rn.|d az Arnlas ulcáho7 \czel AUló\il lól lárhlló ulc|,

,l0. Báthori utca
Röv]d, 2]0 llreler lro\sáulca,r I.1só\,aros|al
l9l0 kóijl ala]flh ki. elóbb a Bi;rg]ál köZ' e\el ll§cllc, Drtid d7 ]9]t] é\i
utca]rélleldezeskor kd|la nn] nc\ó1. Ró\idsele e]lenérc is 11ag,-on fonfus ul_
ci Osszekötö úl a Bdross l& (\{ \\l 

't]]otnlr 
S] es a Bakla\ 1ór (gnn.á7jrnn) kó_

7ö11. Az Lllcába a Bdklav lér s,t*án. ]00]_ba át!doll lnoll.ür épiilctbe. talnL_
hrtó x \ álosi ()klánj-irod! is el) tcrii]eti ellálo je]leggei b]r 

^z 
utca há7a

s7ót. Ji]]dsZllrles \ag}, lelótér_beépjrósii. kefies csaiád] híZak, Lr\ ó!. d \íó..
Fcrcnc ulca salkn! lc\ij ópiileiet. nrcl]- .gvkor mlLoDr loh A Bakn}, lar Sll
kán ló!ó ili t. sxsháZ és \.].,1ie]]enbei á gnnnázjun] épii].le e \,árcsköz]roni
Észc, m.]vck kij7öli al úttc(t dí§zkiivekk.l \an kjrdk\!
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Bátholi Istl.itl
l533 (sonbó) 1:86 (Glodnó)
Etnlb |e]el!irle é,s Lea9.tlors:tig lTljlfa I. lerdihá,d üJfaíúbdü
ullód. ldid ]:ahelld él Iá .r Zsjgnonl lt^,e 156,1 b! úLldi kdpi-
niü ]57] l}1liil, ):. b] lnk'hi lllllellnnt! \,ála::lafíLik A kat?onti
hdldlolL clősiíisitll ös d íIdhll oE tctics:]:ellt\ ll.gElillisliltl kii.-
lirt. ]:76 eléi||l 11 k,|É.r,.l *nlek luúlyllJ<á úLls.pllák, é, li]us !
|:, Krukkóhd 

"lr.,h,-a 
á:íák. Lld;^ llólliát.;l ücl 

"ündotL 
l. Tálo-

!üb|)j pr]ilikui te^& t..ng\\,lo|r:ág illl1g|nfir,r.,ir ;\ Etli]1 Lillun|
J:n|.ls.gjl ,k,^ e.cl\úá t s..lgúlíd lohtu d HabsburyOl i\ d njúk
lis::aszotittilit. n.ú 1uIkl nkg\llósilani ,1 1.rry\clek r,9,ili 1t,gnd

g|ohh kirá^,ükdl lí\:telík b. nc.

41. Be]só,Halfu utca
ÁZ Eallos ulca a Fe]ső\ osban ]9.]0 eLólt

42. Bem József utca
l5{r n]éter hoss7ú ut.a,rl ]\lsó\árosbdn,
]!íai ne\él i930-ba tapta. Korabban a.,Riivid ulca" neíet vi.cltc. 

^ 
ío\rd ut-

cácsk! l Dó7§r Gyi)rg} útal aJ d Bó]!,ai ut.át kini ijsszc. Fóldes últestu. jáld3
csak a ]raralla o]dnLon lan. Lakoházakkal ls e]Sósol,ban e7en i7 oldalon t.]]i]-
ko7unk. A páros ol.t!lió ró!z. cgy Dag.,obb v jgk.fiaszc| hátolda]a

l791 |Taú!ry) 1850 AleI,Pq)
Leügel llfu)l\dlír:í ln)gla1 ]0]rnil lálvl]t]k d, !8^ a9 !\ |a}"rdtl-
l.,] a! s:nndlin;.gll", . llieteikltlő l:!!]lístg| }-dPói.Dü l8]2 iOíos:
ots:tjs tlleli latlúmu lkjtln i:zt lt,n d Cldnrk kotij]i hut0lbd}t
i\]jn1 n [.úd\nsl:i ft]c ös\:ce,kúli, |i,.t\|j,i;ill, ]E2) l)en L1.:nll.í.t
űk, ls ] L:Ii bötlönk iL!lLi],, u"li! Aili;bL bin|1.1a;\.okáiltJú fOlí0.1,1/
ldk ( lhkalnl d: /JJr _ll i ieng.l lelk,l!\he:. Á ::nb&l\ághdt.

sli_g,idl lü,nrt1 ű,t a l. Í-rc] s.úhdn y:g hlo .l)l ]31|J ld\d|.Li" hc
kaptsolodou a gdli,i.li |0,1rd!llni l}fu:lrll:)rlb!. l1din ]813 oln()b!t
]] L:" d íotfulah,i BlLs ck a]t .íía íc] s.algáLlíai! ,1 tidőtsl:s ]]d
]aü(jlakuk!rl n,alIitD!Lu l ytiro: yitlLlnűl Bics.].\íc líti dz e!lln
:i!e\ fi"dld]ln ]lacs:íiil úlnnnlhdn I'.:amhú !|jkz!1! (\ ! núglal
l:dbdlsllghuft, nl(,|]! lilll. KOs! h uz.úl!h i hldWeg li;|lotulLsllLú
lti 11.\e.íc ki L|iia\z!l1.:í. a le]bonlióhd iclij|íőli!l. é, hároül hó"a|
alúlí laíizt! E,li]l, !.Ilii.t.lről u: .!itt.3!r.1 íl!ni]1 d 

'l) 
aa0 tiD,i lLi] i

nli.|l.,.njj s.l.ag.l 1.1l. ítl d lfu|(oí Je ü!ha: /d.d.1.111 uíLi|l iLi]üls
_]-i til s'.c.ltii,?,ál döh i \.r?rL:!.| \..ued.ít tlin atEuszlLL: 9-i)r
!enerűt á] dz 0sznlikokkaI s.. rbL,1 ís a!u! nltnldt. 

''i]ásaj 
úlJl
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Tinika\:/jghd .l igtáll. hcL1<,íí d úik hndiercghe, nletí í9 tc !t]íe
d hl l,( .lo l\ íllllili] u Lll|t ll€\]].íiz"lus llLe" ,\Iúnd T4lli pusa ile
s.írú kún,ldi ?dfu]n,\nnkl1 lolt huLil,iig. C\ő..lhl.i! kilLlló hddt..<:1i
kr].1ljgl/l.i. lliil! .|i i\ l!nl.kfdtiküi ?o]iíilai rk1:<dürláiúrlk ki;

,13. Bercsényi utca
68ll n]at.t hoss7ú ut.! a Pelöl].llgeten
A7 1912 ó!j 1crii].qratceLLáZáskol a]ak l1 ki, ekkor i Róna |ica nelet kapla,
nre]_v i7 19,1(l. ói j lLlcenélrendezeskor rle\e Bercselr\i L]tcané\Te !íhozot1, Az
rLlce á7 \idriss!,irltóL jrldul e§ egészen a Bezerédl_]akóteriilele]l a

somog\\ál],ut.itjg txm bár közbelr rDegsznkad. mel1 a7 { ] as nrgválkon
nen] vc7.1it hit] Akj i7 tieni \i§zo]I_l,okai [ern ]smelj. !7 iloknáL kónr1.1..
!jss7aforduhri, a]\dk keíiLó\,e]jrl1 át i légj épilésij lrá7lkkx] t.li .lsó ut.drós7
bdL, t7 ill ati(ó,iihá7akkxl §7ebb képel nNlnló l3e7erédj lakót.riilclcn fi)]r,r!

I]cl!\é ]í \tiklós
]ó65 (Te rctl,énl, - 1725 (Rol]osí.'
Po]líiküi 11 1ll .lii!.nlűlis, II RL;lú;czi Flllr( l€jed,:}leü1 hel\klnóil
'|óiin.l 1i ]n\.-.l.!!(:giiLylLin \"-ía ]ót;b.n s}óli n]n,qN !nk,|!!ll,
kitálji h" dt,i\ lj\ ll1l1lirl)s 1.1l, ]ó9ó !ol ]] Rlilló..i Ln.nC hu|.i\lár-
q]. i.gntil..g.\.}n bul;tjr. ]|a1 L€ R|llnizi l'.i,d.ilni helttartójtilli
c]e.rlk Ii I'Lllihln l'; !átgldlt a, Lótóll \.,jleí.i!.í \-d!r P[n! L,i]

11! Jt, l 5:al.fu]n1!1rai. ]c\ltirél t.el n:o- c,l ,ik.ti,i]í ,t|,aakúdá
]\aali E.ünlr i s:Lintii:ct|sbtn !ll RlIót:j ,ol\áhd]t o,.ú,on R.d.l
n;hlll t\.ú i| ]tl]í llú..! llaütai! 19l)óJrln l1Liki.:í;ldl lgl|iíí hd.d
]úlnlk tl d kdídj Jóülb(111l,ll]!!!iL.l.

4,1. Bethlen Gábor utca
\l ,eg,-''jee" ,P,' ,,,,,
\e\él l9ilcblr knpla. anikor,r SzcDt T\tYán ulla u|o]só kercszlu{.J]akónl
meg },iioliik \,1a i SZen( Iil!án utcáló] 17 Alok utcáig \clel, Lélíc]öl(e ulán
kol.] eg) é\Lizedig slnrr. mo\1ohrglennek \(,]t. !]ig dktttl ltlnjhálr, \!pit
rrka eZ r1rár nleg\i]|ozott, A SzcD1 lsíán út ó\ t szonrszódos Golgok ut.a
szrlárd bulkoLatot kapolr. ó\ .z kih.futl i t]ethlcn ulcd í.|]i;dó!ór. rs, IgY \i
szonll,rg ío\r.1 idő 5 a a\ allir. a koltbbln .s!k .gyolddlds urca nnndkól
oldaiabeé]rült

Beíhlen Glih0l
l 58a 0IílfusíIb,.) l 629 (c!ulaí.héllúl)
Ehkll í|i.d.hN |]ó13 16:9). d 1:. s.ilzdlí ll.(a|| 1ö|!aklerlt.9ik
l!g"Og\obb lla]lid Klíülai i, lqlanáLidi kheiige ltolth lannL: d

ó:



lliLOntdko:,i:l ke.d.l1ől l0rl 0 d löröI \:ö|!lségib'.l1. d IILú,h\rg.k.]
l!nibln k.r.!te El,illlk.:!sl,e íiP.ü B1cskdiul, hOg|.1 lldhrhLltgok c1

Lni lellllés ta:rliil nleg \llie. ]6L11 ij\:!tl u szabtldtúghan,negil
dúlú:l ulLiü i;!.!|.:L! Dl.g d Púia íóráhd:!tjslil Bacsk(ri |'eied.k,11:|-
r!h.:. ]óO\ől R,ilhj|l Glib0| bt1llJ ds ú"llL:nkll)ja !s lil.d.le"1\l:!l:-
ü.li .lóL.:::itöje ]ó]3 bun |ii4le!€ nni r,ilus:lat/Lil. F.jedtl.ü1\l:_g|
ij",illL:r|lra l)i.la\úoLtu ka)zpanlosiíúll ü!,l.!li.j!1,1lszele:et kiipitá-
\al. 'n\]k.detl 1. i|)d|.:s d k||.,l@1.1!ür lli;"1ozlillií|i1,1 

"1.tkd]lli]s
l!1 i.lkgl:! gnzJdsLig|olili],át ke:len!rye:eLt 5 ol\:ligál,a kii]jölLli tr,1

lO:oklí !.l.|Ji.n (hú1,\1r dndbdpLt!Lák) ql!hIthal,á},i L |dráí lnlili
kui i\ kliiIcI';,lé,i ka.po11Ll11 /i,llt::Elt!. üs]trl,il! íi;ilk.]áí ij dla!ií.tí
Tlit,1o!nl!d n h!as\dt di11lllk Ltilfljkli Luntlnlintun ní].,g d Io1gútí l|,]
1idí |L\ járó I IoijaldiáLd n a:,1kllilibdll íj,,\zen'i hddft,-eg!í sz€J
\.-.lí ltdg\tll:í,lnlloInkói tl:)|áhbl \.(1h(ld hajLlitn.jl tls j,1'l,1,Á./i

ból ,l(i^,á\ kiálj óíd l. úh c el!ő (;lll}tdó l,rlgld] ]tddsctL,g, CL,iid ú

,1.1gl dr tnljj] nig .gl J1_9ó 
"c 

k h.l\ t.állilú\ a ú]í ,,1 hdt li L ij,€ \ hObl)
tli kiótösc dlkdh dt dlotl dfta. hóg\ nkgilldíl\d a hd|Laí ú Hah!bu|
qól:.l1.]1 l6l' he]1 ,1ii!tlAe.l. ,J .\!h p}o1e\lar\ ll1tl.Lkc]. clíogld]nl
l l:ilá^i lfq|dh,.s:i!.l, \.suldlli ü )| B<i,\ dldrl vlldk. d,tillol
llohfu,l]úi G\ötE| l.n!\,el.Á:l1gbl:l b.!örlt, hlilhdlá,ld.líd n.
k|li l.k,n \ all \ i.\ízllt.l|uIni.,4 l,,:}!z!.t.!|.liJilri ors..ig!\,l:i]i\ i l 6)0
a!q!\-lll ]j] r,illrri \ákl\1Dlkl, l ó.,l.k |.hlrh.g i vte\i,:L, &iJ j

d.nnhd]l ktl|lclllt vlr d l:\1l\.á]rdl bék.kilg\dlnlí kczdc i, !6)6 bdn
F. i]nllnl e]]. i lúnj,inlláhdlt ki.s:.1ik)ltd \1ngl,dmr.,zLlgtlj1 Uill1e
nL, j,LJ tgáí, d e d kii !íildi lc!í 6 i ! e ] narudára Lídíl ü.g l:e l l ! t ! |ii; ! ü i !
d ?Dzlon.ri hikil d t.^ ji]|l,c,qi]t, d k:)lá}úi hik.]1Jí!,ll;.t.]iisií.u€
n<,g 'l áhhi íen,.nrck <]g\i]ö|ilá:li! hllál11 dknJá]\ó1l 

"lt,!-

:l5. Bethlen ISt\ á1 glófutca
A mrj Ró7sa utci .ei.. r két lilálháboni kóZöll é§ elolt.

:l6. Bezerédi utca
9]0 nrétel ]rosSZiL Lr1..31 l'etótlJigetelr
A7 19]]ó\jpdr..]lázásk(laLrkitonákki E]só lllc reve K:.n!lr,üt.t \ol1, i\,Iti
ltetél l!30-ba kd]rla, _{Z !1c.1 ! Nóncdi út dóli olddlán ágaz]k Li SziLárd bul_
kotlú in\7.kijlij iltkónt ELsó léS7én. n]ndket oldaián jállr l,an. !z A ] l!
árokig Baí l1l js tbllt3lód]k \á]loz.]tlrn !.1\.]. d. ]oblrol.tall ír lilcsellek
hi7dk, kij7\.t].iii] a \a\út|ál!,ile\1 ileL]efi ha]ad. A balo daL] Iész, .r.]l .gó
szen ]00G]g lnezóga7disigi terülel \oh. ülegltihozoll. nM itl kezdód k a7 ut
.itlól lid|ott n.\ ü Bcler.Cii hkól.rii].t, \:ál(r7afus stjlusú. ](crtcs hálakka] es

s/ilnos beé]r]tellen ingatlanrral. AZ utc.1 .1 P.rál LáSl]ó últlá]. a \ asútj átjálónál
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vegzódik \ag! lilrgthrrú ..TlR" jelaj]Jsii kcrú]ijit1 úok.ak a nag},obb járnlil_
\cknck. n]eL},ck neln lái.k át N \émedi út] \asúl] álLr|árón,

B..eftdi c!ulíl
1858 0I0grOú' - l925 (Budupesl)
szahús:, d b&,ri nlí^és:cíi dkddénliál| klnll! Blcsi ilei d]dn scgűclí
ídkáídillak lpú]eldíl.íló Ji,luldnli]: t .í:aldáiáh,l (BLlts Llú}i ,lh)
:euntl ]3t2 tól hulLjltiig Budd!<,rkll l:|! .\qj|lLo! hú al :\:tL.Bzl,}-
roka| (K.|L,neí]e" jchdigdl ]836 i\/l"íi| kn,áló ?nn|kn lBa|Lh
GtulLl Itpllisa, 1.\9].,\lj\G) l, únnu lc,láli: kö.k:|.i ulLoll;sokot lii
s:ííeí! ,I,íi11l!ü ilLl íi;\chh:.objrylil\ú:oh |,1fulrf lű1.\. 118- \tl,
4tls ldráh, l,\91 Kossuth únró].L,1 1r02; bz\ihel ki|úhn! ]9:|))
rcl.r Víí ,Iíx *.jlí akatléltikl: :zelllnl lajklltn\ fuh"ilali ü1,1á\ ;.
!Flujla e]ccd lLl j(|l.ülzl

47. BEZERÉDI-LAKÓTERÜLET
l)unaharr§^i eglik ]egiljdbtr. Pelófi_lrgelert la]a]haló lakólcrii].(.,
Halára]: ,r Bclcr.di Halaszl}, lcícn., Nfurkác§_v rLicák és a faáL Laszlo nl,
A lnkópa* k]a]akil,r* 2(l01l_ben kezdóttolt. dzólt úillrb úi.itk .\itá§álal par_
cclláZási tcliilct.lo\ább rLő, ]clcDlcg mfu liznel tóbb ill V]rg\ ncghos\zrbbi
ioli ulcá!aL ta]á]koluDk l7ek linde§ik. \7ilárd lnlrkolatil é§ _ cS3padékcSa,
loma Ii\ót.].vcl !e]jesen kijznrúvesitelt, LakóháZai kerles, s lóbbsógiikb.n
l-ó]ds7inies, rrrodenr. cgycdii á]]ó cSa]ádr ]ráZtk Dc ikclház.kkx é§ ]!kóiöm_
lröl kótcli; a]ac\onr nnga§§ágú épú].l.kke] iS találkozunk, A lakLipark \árna
ta]x. n]ég io\ább ier]c5zk.dik. xnnaL el]enérc hogr,]clclrós számú nróg !7 e]_

irdi1],rn \.rg! bcópilct elr le]ek.

48, Bláth1, Ottó utca
N4 jntea,v j5(r méler h.ss7ú ut.a 3z rpafleriilclcn,
Nc\ó1 199ó bin k|pta, A2 ulca t I].l úllól a KléZ]ch ni.á!a] Szeiüetr nlthll,
c§ i (]sonka Ja!o! utcílrá] \,ég7ódjk, Slópcn kiapit.lr. D.hóz l' rniil.k köZle_
Icciósar. i( !]kaLn]is i]l ol),an nr_ll\,obb \,ál]a]at\an aZ ul.iban. rnln a szapcn
tilko\iloil \']lapre_.!. \i]in]]n1 0 DelorEuló|l, m.l},cLijt1 \tilN)s!n, tóbb eu_
íó|,rr állrnr zász].ilalt Lengeli a Sla]

Bhilhr oít/j Tta\.
l860 (Tdía) - 1939 (Ihutnpest)
1: ]1T.1 tilzíeklb.|j taEiu l ]J,lg\dr sdkk,.ötatsL:g alelllök ltL)bb
íatle]fuikl ]9()3 n ]d ltdE\lll.E1.|,tbüik0 41!\ii!.1 tis:l.!lú.li fu3
j0. .1 b]ú!p.|íi l:, u L)l5i tíiqleíe,l íi1.1.]cíhcli d.kloh1 .1- l1T|1
Irdh]nran di6lr K4 ló Kálháka!"L:],|i\,ln l1\ ir. l1T,1líd|l.tL.l|]l|i
, ,,, ,1 : ,l D.'l f
ZI|u a|s:kl íiliblh d! ü.gd]knít:1 d 1 l\1k\./ó|klárct (li(.rlnl!1;lin dl,r
lló 1;i ,hd ]|lrs.íá\i ljk|!z.lí !t?lí !33' h.n kciilí.k íarydlllba
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,.úhdd!l1hn!n nldukLi^ íog\t1\. isnlilől. ]900 hd, a pl|i:li1iLlski
úllííáyjl ,d!ldíidt )1|l)1. ]ql1 he tchrt lolgo:ot1 ki dz l:{lplaüi
d\\:!!r,l g.i/d táJ.h 1í:i (n.},rilr !.gFd.ndsng.asdhh kíltd,.ltá]isLin
]9] l h|n, Kd ló Kálühi hdLild üár án]algj:u !: L)!l'.rae ú Kanló
,1ildi.I ||izi!|alíóiLi]n1]: Lo"sü Lllíiniú. L"nckörc í r56-1).ll l f,lu
!a1" E!.külnclhniful EE\.stilcí l]lli!ll1 0rlLj TtüIs. llíiat ú]d?i.lí
.\'a!l /]l1rl/Jl(ll..{e n.nlnhío! ]}kl óíú]ai |úror|lí, b.,llahh :,1Ik
iilalij}i a1l náig 1.gJ.l."li;s.hl: l]kólijn. saloLldhi spúJ íeF] tili\( i l

49. Bocskai utca
590 nlélel hosslú ul.a t Pctófi_ljselei1
,\Z ]9l] é\] lxlceL]á7áskor kcri]lt ki!]lkiiásra ekkor l Pcrslá utcá c}cl kdp
ta, EZÍ l!3Djg \is.]le. ckkol kapoll il] ne!.l. D]cL) i7ót! !álto7rll!n A7 Lrlca

'i,,l r, .,. g.bdl, \,, |, o] ,,/ \,§ ll!o9 j|,,r |,,l
o]dalon csap3déku_ehczctij r okkaL t'áll!l, tll]kítal. iárdiikkr], Há7xi kö-
,epes na§,ságú. k.ftc(. 1ijldszürlcs csdládi háZak, KöZtűk lréhin,! nr.rgaslbb,

,,, ,,.p,. ll,,
l]oc\kai L\íl,ílll
15 s7 íKoh}.sfál) - haó (Kn\s1)
]'nljit íbled.l11| l]ó0: 16a6) Kó.ipbü1olo\ &liűd ,atíd d róikclL-
11.\ pijú llri]l l.:í,-dlakj(l ]595 b1,1 íőrc.ötlcíL,a]alr a: ercL:hi |s hd
1dsdiö]Lli hdd.t,; GnnsíILú] nag\ g\ij..lük,t dnl011 a lö|i;k selege .

-l: i.<i l rs,is;jr i rrgúrlg d.onbuü.lnnDlth Lh]il,, p.nig eg\,]d|<d !1

!i;|k eti;,|k nch tlldou !l!e á]lJli B,ilhotj k,rúü|lott. d lijtdtlensig
!.nillk L!u!LL/!n,é ]áll. i\ \:ist. Lelic\i"l !0n|2nlí 1 lótök leiil |.
nclLllih bLlinó"ól ü.\abe, B.íll.n Gúbor arrl bi:tata hql ,1!lxxl
<\ Hubsbns !]i! $ /;lk.l/l .]/,],., J !}n.: d lordt !:dl 

"l\ 
llil n.llr:-

t| kiláni \1 íó(): rlgere lla,:.amr\:,ignal; d llna)kLől 
"l ".ilr íj:<]ulí

n:r:. L Ekbh a l|jlkelík hn.tl)l,|;bd j.lí, ,likó.he !]n.\kdi| ]óú5 1'.b
ruLirhd]lnncds\.:i o|5:ár8r l7ltn |/,./all ]ól)5 L;pl!lisaba d sz.]L,lL,si
.t\.tigs|t:ik:, ]lug abtl.ás l<i.(kln"\i 1 űlds:íana, 1 ]üldnlí \,,:gül
1úsldlliJ,t]? t.,,1J:.lJ;il .1. lóa6 j,égin 1e!!kL;töl! ba.\i bilie biZí.n
lallu d üra!.ll| |€llí jogói]/ Á d l,íln;|J:d}"illár,!. r d hil íiilli \il
Ilc!.\ií Bol \l:di öl.!! 1a|tlllátd I|ttlilylte: ,sutolttl. I'!gt. ll.!.í;hc d
Iiitg!!l0 E|lih ll,fuúi\(;t kölljíí. ün')ddj le]kitc. dr](]lil 1,|:lv:i;bb
ktil]]óltíjkli k|'rli|Jné"|ek kdzl,t!d ü:t{\.dll)silhaíia d s.lhtj]l c\ d.lá
\1| bifululnu kij:l d. D]\rig !sl:ts.i l! d ,.,r:.li r,nll]nj{,l

50. Bolyai Farkas utca
}ljltleg,- ].10 nrJtcr hoSs7il uica az \]só!álo§bar
.\z 19](l xs é\ek !égén kerii]| Iialdkilá§n a loh rtléslhornok léslag},ári i.li]



]el 1;]palceL]ázáSakor. A íö\id Lllca a \1óricz Zsjglnond uicr cl.ja. ágr7lk kl,
aJ crij.lcjtó\\el a \íikszáth kij7ig lxlI, Kij7a,pláj,)n bclijlc r dn] a Dankó Plsta
ulca G},alogárdáikjépileltek. kcll.j háZai rcndeZetlek,

Botrdi Fa*as
l775 (Bobí!) - ]856 í]línro§ú\áúeb)
IíLl!|dt ,fuíc ldlikúr, ki]íl; i\ dhilfi,líJ1;. .g!|z ak!tat l:1]l íölíijh€,
hor\ fucg!tób|iljo b!hL:Oti úoli Eúkleíli5: in(nlik a liónúiil, n.v..l.-
s!, d.!, ha!|, Ll p,irhuzdrlos.k nen ü.ls.ik ?gr js/ 1 GÖ|litgoli
l.:E\.|c,rch tal1lll, kt;zeli baúlsigba k!üi]1 l iahlcí Cúl] ]- Gdúss,ll.
ahte! unnak l355 h| hcknjcíkc.eíí hal|l]dig, lJ.l.z!11. ]5|)1-1Ftl u
hilm|á,álhel|i l.íi,rűln! llolligi!ki)(ul kd|.íí á]láll, iíl nn nnl
Drytilialu^bd lttutlListlj::, 1353 ig ,l ítllonlá"v: lilágkr| \.ülle íc1

ic\eI els:iielebl lá]!1.1hnlilhnlll dollo.ói d ?tilhúzúnúsúli ari
nltln.,1 litsigl.eesls pttl.ilrP, r|7] :.,f a\ diindí]ásha nl! L,kíi]í
B.lIdi ]3:9 h., |bie.le hc ]eln"fulabh l íi\ól .1 gtú llni0, d|il l.ti
ktl, dlg.hh1 l:: dnuli:i\ pft(i: is ftüd\:.rc\ ]:jíljlilií kotíát|di í!e, r.
1i,s; ,tihLi]ljdnik

51. Botond utca
260 In.1.1cS utca ,r Ráki).zi ]igcl.n
A Ka7in.7l ó! Hit' últ kózöiiirlica a tl, \i]ígiábodl rüá..lólzbcD a lclckosz
lások|oz katcsoLó.h,a ,rl.]kuh ki, nc\ót is ckkor k.rpla .\Z Lrlca a Ka7i.c7},éS
RóIra]- c]-i]rg} ulcr kijzi]td d.nrb\,o.ulrt(n] fut, mald kól lqtó\,et ér ki a Ha!ár
ilúa Kiépilel!§ége nenl eg"viirma, A RórM) Gr,örg},uicájg 7innnr.l kcnc( csr
lá.ti házakkel n]álkozüDk, a7oD túl vjs7ont ti;lrb i]rcs t]ek i§ aknd

,a: l'| ) ) (:)/

,1 kdhndr:li!ok l!]ik 1ezéle, a núlÉll üetllz.lr.:g ő\. A kúnikák
K')lpi \! üel,tzik eg d]ridkö l Ló11.1 ;s B1!](nill .31l'/1l frj.\:/ f./l,
|,i:,iltci hi1,oth|ont elbn inialLló hultúlttoll,an,953 hd Bi.ánl e]1.
inúlb dkLióí 1e.cícíí í hi:LrJlci hddiáldltitil u: unnJapl noldájtit
ldionák,ía]1||

52. Bőrg_".'áI köZ
A B'tthori tlcr lógi ne\,e n7 l930 é!j ntcané\.Jende7és.ji]t1.

53, BLLGÁRKEI{ lEK
Kisclrb. nrezognzda§ági lc]cpiilósrasz tz Al!ó\áíosba| az t, \ iláshábolil elótr
as ! kat háboíú kóZi;tt. A7 .g.,kori ki\tólr-kcl1 as rnóVho ok-léglag\,ál közti
lelii].t.t fogldltt .], Vi|ág7'tst id.jé. s7é! kefiósz.tckk.]. rnél}tl.asíl l$takkal
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bi]1. -\ lerii]et ger!r.. á nui KLapka ulcá \oh. és m3gába foqlalia a je]enlc]:i
ltcák köZiil a Gyóni Gó7l, Dal*ó Pisli. N]ikszálh kiiz. Sennncl$ci\ ós Bar
klk B.la o1ciikrt. L]tol§ó keaésl.i. a ]na Bikla\ laliótclcp hc]vón, a henenes
ól.k.].jéjg miiködöil,

54. Bulgár,kclz
A K]apka ltca rég.bbin.\e l9_]0.lijlt

55. Búzavirág sor
Sll0 mat.l hossZil utca n Paí.rdicsOn}SZigeli údú]i;t.riil.t.n
\e!él ]99l,ben a Ptridj.son,Szigelj ülctna\ rendezéskor n bilzn\ilágról kap
tn, meh eg]-ik icllcgzci.s nó\,éD} ir tcrúl.t.n Az ulca a Paradicson!_sz]gcli
rl_varlrlólclct lcgclJij. d ])uni\a] tálhu7in]osalt fuió ílda, Eg)oklil.rs utca,
rnel) tó\zbcD hán)]dal. ] 3 DurM .]l.ftj ,.Talso } §or" l.lkcihcz illcszkcdik.
íéizb.n foko7ltosar kiful ! Duního7. amikor a nála riiljdcbb T|kvnr) sol
nr.g§7iinik, A hnzszlilnolás c7e! 3Z o]dah]r ]9 jg 1aí Az Lrlca mnsik olda]a
nre7ógnzdisás] leriilcl ]\ hI]7ek elóll nrnrt.g\,,l00 ntéterelr ál _ eLégió aZ út.
nre]], dúloúlkónl Iilllrtód\ 3 nlir ]ó\!l lo\\zabb egeszerl Takson}ig, ahol ió]
k]épii\e..,Szigcti Dt.r (ol'' e]rrc\.zósű útkénl 1blflalódjk, [z !z úl kiválórn
3]k,rl!nl\ Lcn.c l l)une lartján k.rék!áloznsr,r. kcrókpáíuri7Inus b.\,e7etésé_
r.. hd kjépílettsége ezl \,é]rig l.h.tó!é 1elrne,

1 búxnli g 5:!p. kékrzíln:i |'i]s:l:.s lílli,!;úíli gl.h újlai Lil!u rllu
(l gubú a|a)h.lQ arzágr:l}Le €l!.|j|Jl v]í. K<:!óbb inltlbb cytI lrolt
Pdú)kúü úlá]koJk fuük le].. ]..Id"dp:.ig isnil lei.lljb.n v

56. CENTRUNI
DL]rnhal.1szli ccDtrunr., \,áloskóZpontll, a na!_vobb cenlrunlcliilct raszc..g\
kijlel kai ki]on]ótele§, ]00_jOa] n]ó1€I Széles sá!. ki;zl.kcLtósi c\lnópoD1l.rl,
kiilel.(i ó\ iizl.tj s7erepkörre] A c.rlrum e kóZDoDti Sá!.l! d ]ig.tj krrc]jkLrs
lem|]onrlíl kezdódil N,ía_{ában fogLil]a d NéDiedi L]1 egy réSzél, a DóZ\i
G_völg), ut!l, rnaid iobbrd és ba]ra .lága,óan a Fó úl eg},_eg! 700_1i00 n]atclc.
szakirsl3i r \íi..ls7c|t.- ulca]g. ll].t\. a ]'lt]S ánllrázjg, \Z chhcz t tc]íilcthe7
kap.solt]dó tcrek é! pálkok (Baross. t]aklay Ilósók t.lc, Kcrkij pdrk a kjépi
,|, j] ,, | ,().1, 1k, \ ".l ,,,_., l .l- i.bel< , , ir: .

t.liiLct köZéleii_kóZigazg.tlli\i, Drii\e]ódéSi nrtó7n]élr,ve]\,el. 1entpLonu]l,nL iiZ-
L.t.]\el. lendegLátó lre])ci\.l é! kóZlekcdósi há]ó7atá\,á] (NlÁ\'_ HÉ\L é!
irllóbuiz_nl]ornások. hclj-ijálx!ok]. natr 30a) kii]ijnbözó.áratá\a] nag_!kőZúli,
glalogoi ós góirkocsili!gaLornla] ]gazi. liikleló é]eni vírosköZponl,
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57. CENTRt, NI-TERU LET
Nég],hk(nr.g}ed eg)náss,rl errllikezö részél kj!]xkull központi terülct, llatá
rai 3 fő úl. N{lr1c]sl.nt_,-. Rikóczi, T|ókö]],, \énr.di ilt, illel\,e a Rezeléd] ut1(')l

a Ten]cl{j a\ Nádoí ul.a,
l'.riilclc lnirneg], 1.2 neg_vzelkiloméler. lE tilálhatók a !írosi kő7igugatási
r.ndc§Zeli szeíek: PoLgálmester H]valaL, \'áro!i Okmán_vjloda, T.rúle(j
Ciolrdo7'ts] Kazponl, \:árl\i KlncSlár, \a]anint a \'ál.si Rcnttörór§, az oklalá-
ti rtózIncnj-ek nag)ob]r réSze: Bakla}, En,jn Gjmnáziuln, \'iziig} i s7lkki)zap
i\ko]a éS Kol]ég Lxn. a HIn\adi JároS és ll Rákóc/i FereJ]. ALtrl! ]os ]rko]a,
,,l^, (,( ,l ,\, ,l,,I \'.,, ,, \op, lr,'t,,o \ l,(l fC,
inié7nran}.k: JóZici'^tljla \liile]ódésj Há7. \ álosj Kö r,\1ál. H.l}1intó!.ti
Hn]lókiár, aZ egész§egiig,vj llrtéznlén},ek n]].dcg],ike: híZ]-. g,v.nnck cl sz!k-
ol\!sj relrde]ók, \ álos í]öLcsőd., ! \'adinriji SZo]gá]at, gyógy.lerláIak, _\ hh
a]cli kiizponn]k] fr]ü(] ó( Ligcli katolilJls a rel-olmálú\, al evangélikus ó! d

bipli§td 1cnrllolD, A lerek és parkok nag}obb tóSzc: HoSök tele. Bakti],, Ba
ro.\. TülLpíl1 és Pi3c tél. Kelkx] |atk ós l,IilLer1ll]unr .nrlókptrk, a vnlos
banklai es üzleteirek irint.g_v lilc A l\íA\' ós HE!'- nxg_,-i]lomis. a lá\o]sá-
gi éS hel_vj arLlóbusaitlln)k ki]7iis nrcgitlló hei"ve, \alimint ]6 ulca és L]lcaJé§7,

tóbb ]nnr1 .zcr ]alóépii].ücl

58. Cickaíark utca
Kise]:j b. nr jnl.g) ] 5 0 nrótcr hoss/ ú ulca l NlA\'-a] só ! itl ojl.g) edbe!
\e\ ét ]00] bar!, ,r NI.\\ ,]lió teriilel ulcalréíle|d.7ósckor kapla A H.moktii
v]s olcál éi a titl,pnng xlcá! kö1] ö§sze t]ár kjcnn\ ui.n. mógis jclcr1Ds a \í-
ronósllrell A NlA\',al§ó tel1i.l .g}, lós7an Dúcs közl,en.Diil d \,r_qút meLLeli

U1, .1 SiIek .g} \7űk, nrcrcdck p.]rtú lrc!ágasban funrdk. as e rneLLe11 rem ml
radt h.]v űtlak,.\ cl.},!llrrk ulca, lninieg_1, lí]ll mótcrTe v0rl n Siiektijl..zt r
lér7l kcrii]i neg V3gában aZ ulcában bíLs7 n_,-lrrló!ll la]á]ko7unk, \ahán)llk
.zapcrL kie]r]tett. álLindó lxnó7kodá§Ii is !]ktlriaS

1 L,il-klfl ,k fuihó] íajhh,tí l c|i, llLu! iI lí!g.\ab|,:|igo,, l:, íldrdr:íi
]:ót \lkb] | €]ijla lI l!!]Iibh Ljl. í:. d,öj,[n is l'\:Al]\ liráE:,1íli 1
\"1ig !öl)bnn. i{!,lEleü t}(g|.k,]1.1:í is lih!ft,\. dc a..glk nli, u
!:i],i lik.ldtk, ie1l.g..rcle iíit 1ó:fuszi| 1 íthin,náEti Ii(lnllirF
i.]in.j/ tl!:t'j/l 9 ógrí.ál1lg lktihh a: epenlii]:nJi. jalaÁln uilin|jllk

59. CSATORNA ERDÓ
A Duná TiSZ,r ciatorna észiki oldx]á. a7 ]9ó| ls é\,ek el.,ión le]cpnelt nr1-

cg} :00 !rét.r s7ólcs. hús7hcktáros crdó a NlA\',!tJilt!oúa]ló] keLeti itány
ban. A ,'0 c\ ó§ 80 á§.\ckre a l1rár k]lé]]eí eldij kcdtelt kilondLrLinrcL]\ó !ált,
1-ő].g az iskoLáSok Szálnírn. A meLLetle ].\ij c,itonnpal1 holgáSzpar.rdicsonl
\z:r-,. r_,_l o(l" ,\l \\ ,., l l ,r.,c e |C
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60. Cslltornd Lejáró út
.\ Fó út \ag.n. a Duna Tiszd csatorna ]ridja e]ötl a Fó úl]ról Liág.rzo éS a csa-
!on]a pnlirn \.ezeló ketlós lejáíó ú1, Lg]-ik ltga _ a csaloln3lkl fe]ú!ilásakol k _

alaknol1 IiSegiű ú1 lrasználafun ki1,l1Li, cSak parkolókénl lrasdá]alo§, -{ Iná
s]kjar k]épiteft iga 1i\zolll. rrrlnlcg) li0 n]éleres lejióleL \ezel Le a c§alortra

61. Csatortu part (S:akkö..pi\kalui úr)
\l1!1eg! 200 réleí ]los§Zú t .sinrne mel]etl h!ladó úl.rZ 

^lsó\ároslranKialdkuLá§ál.nnak ki]s7ó.Llreti. hog} 19]-] brn ilt. i I)u.a 'l'js7a .s.lona ós i
Fo ill találkozáSánál ]iiti Iótrc d l)l\1R\'(Dnnanent] Regiotlá]is Vizgnzdá]ko_
daii] \'ilL3L3t) eg}ik ii7enfóménóIsagc. mj.t.gr 1r!t()nrlr.kt!lo\ t.liilctt.] óS

kiile] j0l] nréleres paflslakdssziL !.sitotllánáL. Késobb a \,álL3La1 a pat eg},
s7ikls7lir sytkonólc.pet biztos1loü ,r Balrti) G nnázjunr as Yizüg,-i SztI
kóZépi§ko]a ré§Zére,.\r1rikor t 90 .s ó\ek e]ején a DN4RV megsáx]i. n 1anlni],
h.l} ó\ ko]lógjunr apú].l.so]roú]nhoz kjepiill i/ ict. \.zclij ú( is,r csalom.t
p]fiján, .le kiilón nefet lenr kapott

62. Csatorna sor
iurl1leg} 500 n1alcr hosszú utca x lraladicson szrgcti \áíosr1egj-edl]en.
Nc\ at r I) ]r l i§7r csafu rrutól ].apll al ] 99 l é\ i terüleíende7éskol,
ÁZ utca kezdelben egyolda]as, hit7di hát.,1] ! Csárda sorri 1ámaszkodnek. bejá_
ralLlkka| l.sanfnáld nó7\. li1 e!_v Zó]d sá\bdn horg!\zlrel\ck ós pihenóti
dok sol3koznak Kesóbb aZ ulca a \7i!.l kijzépsö északiéli lárr1l törücá_

lfi j \i]ik A du.!i o]dalon a \:ad\iiig ulca, . .sit(nnd olLld]on .] Tátika utc!
ll,,e ,k, J, ,, (,,., -l 

^/. 
ig ,ju.p,.,*

]iih ul.a nrár lirL kiétít.ft és Szé]esebb u(, nag!,obb ós s7cbb bckcritcll .}arr
l.rHiil, jó koztllágilá§Sa]

\'ó\d.lóia l l)ú d-Ti.\za L!lí|,jld t.hról kli]ön.íhs:l; d]níí is,jclc
3lbb l!i|úst llid ki,jlf

63. Csárda sor
55l] Dléler hossZú rrl.n a Paraciicson] s7igetiiidiilöteni]ete!
N.\.ll99] bcn 1 1erii]el licillr,rk c]nclczó.ckol katlr lj]g]1]ldi]l, ulcd. ]n.]r,
,] lzigelcsu!slól. a Dun.t ág nelLett haLad KeZdeüen csak g},alogösve ),ké1l1,
l7ó| tcmé\zetes dürai könr!ezcllrcD. kósijbb kb, l,i0 n]étel utá| n]ál run;\xl
rs ] rrlhalo úllá rzólcscdik, ]t1 k e7dódik a házak szánrolá §a rs, l _tö] ] 5 _ig, lüren
li]bb ut.! jndu] ! \7jget vilójálrin i'alsziget be]§ij tés7.i fula: ! \'rd\ 

'igut.a, \liklóS Sor, G\,örlg}!lra! ut.! A nvlralólelkek k].sik, i há7!k ke\é§ t _

\ólcllcl hót\agi há7rk. Nómel_v]k _ eset]ege! in\iz\clzaly nrialt lálr,rlra épj
lell AZ ll.ábalt \égig a tcnnó(7.I, a r-eslói!jz] \,i]ag g]önviilködleú a Szemet,
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61. 6,iszjRTóLTÉS
Ci_vakonltjlag senl lt]!,rtal.sii. senr Lllkossigi körben neln ha§Z áh .l rsmcl1
elnc\ezés E nc!c1 d légéSzek:dlák.g\ ].l.tt.rii].nrck, kósijbb bekeriih. é§
]nx S DrertaLálható a hcl_,-i a|ilésüg)] rerldelet li]gge}ékében, llásd: r kinr\\
!é!é ) a régészeli óíékii ieii]etek ]islájír, D]il]1 szlnnata tclc| éS leDreió, a
T.nrcti; ú1. Kld|ki ntca. Pi,rc lól kij7li 1edilete!

65. Csendes utca
150 m.t.l hoss7ú rltci aZ.\ls(n !losban
_\ ll, f]]ághábo után aLlku]l ki, és a ]0 c! alckbclr kttolt nc\ct, A Ki|á \ u!
cát a \í.g!il ulcir 3L ös§Zeki]lij rt.r |.rének .rel]lilelöe. 1ilób31l l1 k§l'or-
galrtlil, cSendese]rb ul.ák kii7é tdnozik SZiliíd buíko]al 11é]küll, ki_l1rúrló]ibcn
!á11oló szólc,sógiiütc! (ila]ogjircia c\dk s7(n\á.,-kó.l \aD kiótít\. A hi7ak
u_9],nIakkor lijbbSési]kbcn .7a]r kenes kiilóllbözo §ttLusLl csa]idi haZak

óó, Csengeri utca
]l0 n]ót.r hos\7tr ulca !/ ]\lS(]\irosb3r1
Az l9arO-as e!ekbcn dl.kLlLt ki. najd ! ]-t] .\ a\ck cl..ión kdpotl n.\.i, \7 ulca
k.tló, ul.x nr.]},. eg\résl( ! \íag},il ulcálól a Dolnb utcá]g, rr1.1]d kr,eblr cl{o
lódássai fo]rTalolagosr. ! s7ó ó]regj- ulcáig (an, közbcn liatsz.l js kisebt]
donrbt.riil.t.. ht rd ai, .\Z ut(csi s7]]áld bulko]at .éLkii]i. jánlák .s,rk §Zón á

nyolen ie]á]hatók Hálar Li)bbllgijkbe1l köZepes rMs)ságú, kerGi .s.rládi hi

] rllllJ,jj,J\:fnlgg n::!li la!\ u ó|) a5 i\!l,b!" \jla telepldíck l|
D -. l, ... .-

iol/rii d: l,ri.ltjtlll

67. Csillag köz
K]seb|, rl lrdóSszc ] 00 móle l hosszú u (ci csk! . P.radjcsonr s7ig.tj iidii]óle ü,
]elcD. \.!ót I9q ] bcn kaph ir lerii1.1li]bbj Llt.itjúho7 ha§Or]óin
Az xlca a Pollry,lllcálól indul. é5 e9 rug}obb. lil hekláí^ 1.1i]lctii \oltváL_
1d],]ii (Dr .rrg,nrnlla]dol\ú] udii]ij 7ál]a szép pa|ktriiL és eg}, panzió je]tcgti
ltng],obb epiiieüel, ,\7 utci bál ró\ Ltc a PUt.ti.soD] szig.ti ulciktáL S7é]e_
scbb Lpiil.tci nag_lobbléSl1 lakóhr7ként ]s hasznillrató |_!nl3Lók, AZ ul.,r
kezdeténél megkJzcljlij.. ezi ijlóleriilc( ki]/ippontlaban.\il\á.o! t.l.
1'oltii]lle ls 1,rlalhan')

68. Csokonai utca
700 nral.I hos\zú utca a Fe]sij!árosbln
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Ki]7!.t].nül a lí \ ]ághábonll ki]\.tij.. aLa]§lh ki eg},. a korábbi beheii]eti
haláron hil7ódó düLóúl |,!o11No!a]á.. A7 ul.a aZ .\r.r ! Ji|os és Eöl\ós u(c.r

lálkozá§ánál rLtdn] E§ ]0.rat.re§ na_!),i'olga]lnu szákisla a Körijn c\oIn!
Sándor utcájg része n K]apkr vóra_HatáI ú1 áün.ni; furgalmal lcbonyolil(;
iln,ona .ak \ SZotrdi ulcáig ió szjláld burko]aüal. nnrdliJt ol{ta]a g)alogiár
,i!t\al. k.nes há7akka] kiépjÉ11. A to,ábbi része máI.g]-old.ths ulcá!á !i]ik,
!z \í0 ás íü \.édöteliiletéig ]ruzód\i A 1,3snl\ona] liló c!i;. kicsit mólycbb.n
likti; lj0 nrat.l §7é]es 200 nólcr hoss7ú leriilet lnég beépjlellcn n.Zógrzda
ságr lcri]lc1. úfulnjként a FeLsó\áro\bi..

Cs 0 ko t1 íl i l'iíé. ]líí h á b,
l773 (Debrece ) - 18a: (D.blecen)
1 l|Lls|dr Jlhil,igl)\olúj ]Ls dll.hh löl!ói!. Botbtllr, nnivIt entbtt
lijJli,t,h,i i\ \t,bé\zi iegl..Ei ,|]ludtlk í." kl.Ddíhdl 1 llhtcL. i
kolli]!i! lbd, k.l/e i:kaláit \ a. !llj a\:k;^nkbu, llliiü1 \e^!li\i
kt1.1égi\1,1 .Llá| diiklj,ibd|1 kú/](ra].obl Aeríilt ,1. iMlQllni !l!1te!
Ku:nL^,F.l. 1 is l.óLliJüros ft'l !t1, l7r5 bc penic| hdni íLlríó.
kolíi\u ]1ullüll)liL\ t, i,lhn)ih1.1\ tíisdl kiltgzis[ ek ileilk ci!ít IG:
|cli.ll1il .:l!ái kiL,lpíil]l d k.]]igilnh;l. Shaslúílln11 ,].üí iagú n1

üulJli. hncn i7ró jLili!, ]2 i I'c\tt. ,111|d H:)zrol.'.b.l Ll1o:otl Lilli
,ali,el!z!íí l:!rc1,1| konl|;funlt ill),fólí I'dind Jnlthrd nki ]113
,,l|n:lr LiQi js!j|i]l keresketó ,Q,leslge }ex .1 6a!ólaíí kljlíi; K|s:í
]t]\cn ]]ról)áh ídlla i L:lláJl Jj./.zu, (:.jl1 sorl..!1. Ltiratgtt baútai
li fe,lltglsk.lcrí: (\ö|ii;b,b?" Henih.l.crt, ndglh,lió"nú,.

{r\l/ll:r,r/./l Á (jjlí,f.ddt Köl). lib,Os tljllőpu]lúlúsa 4ltí Lit.

lSl:,l)|11, a nng.\ 1kbftLLlli íl:i:fé,.h.11h(i:ItI is Ll'gett. Ezuttil ipitke
j|J,.1.'J r.i]!|,?.rrllo,1la uiú J.lJ.:!life| íóF]dlk...íí, ] 3l)1 á?tiii\
]5 i , I't|]\xh,l í.Lnfi\nl d RhllJ Ldiajli íe,]Iö,it. ií Hd]nti ]cr
n,lét L'tközb." r€.!híi]í l !.(,!j(jg.,k em úllí h!!)-t.. ,.1 i,hijl',].
)oa,k cl.üléibő] íLinii|l):a |i!4 ;:ck,. w1,1hlinl ü!|k,\ |[ nL.|ió v

^akll 
?!,h!i)h,ij1ó kiliklt.\ rr.^ js /aifldr!7fás:eí. crlaiu a l9

;:á:udi pltbells !:s lenloklaíiku\ iIoldh,t íi,!]otiL,ül?]l ].Fj|]t llijsehh
.]ő|Ll|átá\á (l\díil Lilijál ]:i.|cíletllil lll,zö|iai i, |iüz!l!1l llElti
r./l.iI l1.9rzn,i!] ,1i]1l ,:lji,h,l ]íólzek\ ].l1diíliili srnd0l()1i i\
lillnli gdzlagsq ljahguld/i illa:ll0s,ás kiíin.nlu]í :enei,éE Jt]

69, Csonka János utca
Ri]\ id.bb. nrjndössze ].10 Dél.rcs i]sr7.kötó ril 17 ]]]ií] ne!!edbeí
\.,e ,.,,L,,, ,, ., Jn,n,( ,. ,, ,,] r \ |,J l \ ,,
cnl kereszlezfe, ósszeköti d Bánki Do il ó\ Bláth}, oftó ltcákrt, nr.]v.k
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siroktelken épűli ú7cn]ei raktárirag.- udlari kIiilafta] .\ílnxk a7 ut!ára. fibe_
jálanlktriil nliLó ijzenrck d7onbür iti lncscn.k. Nag_\, lcbcr|jrású a\ ncha7 lál_
nrii\.ek szárnár3 iS ll1.gli].]ij út.

Cslnku,Iános
I3:2 (S.eged) - l939 íBür]aPesí)

.1 \1u\1 0 | T.t l é\2e ! ná) lfui 
"1 

í Tlís ul dt rc .le l tdii L1 ] 87 1 - 1 9 ) 1 közlj 1 !
d bull!).!!t míie.:\e|eh1g|piPa| níhd i la \ztk.ld n! íih.I|é11.1 \ ez!ú
ie 1 ]r-2a. szl:lzdn |odúlój.ikr! lijli!"t !!iPíát !l:i terl.:ilrcl jo!1!1|b.
..íí 19()l)-bdü ,úot.l íti,i]ili1 |iis:i1.1í ]9l)5 bcl d i\ídí]lat Polld \,i-
ü1l1\l ].l|l i\.só"]dqgl1:;jla aúkh i:|tkc\:lcíl ]ra' he kc.Llí. hlc! a
ll\dllrljl /l,irr:|J.i Llkilzűel!e u: !lsij ,ür_!,|]l furrpJe\\zalol ,lntan,
lii..]rt, .:órdll hLrrrdüli.lon- is siauutónolort ílll'1reJ:i i]s J-.
nél|g!k.c:t t. ]ííicg eíe i,nl rk] hel\a,J-i;l \ olo ]Eal0,1ba 1 on!lásd
ltá há.d n]ag!ú|l;bd, ldiár ki:.il<:\lI s:e|,,án]!i]p.i\.l ]r1 b! gip
,tíihc]\í liü0l/ .1 miihc^ ,]afu|g\.lillá\!11| |aEIrlllo:a!! !s lohanlaln
íLjlődóír ]9jN-h"r nnolkll1!l\lilla .lil!. u 3l)!) t'ó! l! d .(:!únld Iű
,as (il,?gldrc Rl' l l súI haldjd !ni|, ]91]-Llel t<llt:tiI ii:tntbe.

70. Csontr,áry utca
ó1)0 n]élel hossn ll.i P.tófi ]igelen a Bezcródj lakóllrkbln.
\e\ét ]1)0_],ben a ].rkóö.7c1 kialakná§lkor ltlpta, ,u ul.a jclcn].g ]00.+
i.sé. Drég cs3k ki$iilijb.n \a| a Paá] Lász]ti ú1 lzoiNléLtsigában. !77!l
|' 1]tr7i]nosa. hal3d\a a Sl.]an}i uicálói a Nlur*ácS,\,ntci]g, HáZai ki]zlük
SliDn)s inc\ tclkckke] ]ö]tlsZn]tcs kiiebb kefies, csa]ádi 1ikotráZrk

C s o,| h, á r! Ko s.t ka 7' i l ada r
I853 (Xiss..!ben) - 19l9 (Bu.líqesí)
F.j.l'i Grárl l:.lÁ: loit s crat ].,' t|e\ ]:.tLiló] unul l("ls:!l!\!n
ía\1."i ]891 b.n íő1i\jr ]llilrlhenb|ü Ha]ló\l S o nö\c dóke, hldll
]tr5 nil Kdtl\}uhibe" DI6s.Llól/b(l| i\ P|lti.,bú lliP.z|. fulllhh
lldiáf, d( lbiaúhc dt!íDdklal:Ld últ. 1: ]390 .s il.k 14;" Dal,]á-
LiOba, Old\:- .:, Iirtcíots:álhdn ,iálí l9()2-ben |'!s/!tí.

sc]hncbliüu l,itkó?c' .il t:i Drí^ll , 1jd hi(!ba, 4 d Haiah;1!\ok
dolgalnt. lra+b.ü. E!.l]])í.,nú" Pdk,:.lilllikl11 i,1!h!rb! ]hí 1:
L|l (jtiil.'l ,Ko.si:ál l'|ihallhui!líh!]1hd d, l1lúct íeIdóü1lo 1idi
.lí]li! hd ' lir:i t('+i lirzik 19l)1-b.n /i,.v.r. l , \irs1 nr7rr1.1l d
'láll,jl)(1n', d Gü-öF t.illhúz T!antí"tibdlt Lű íi íijhh,óF\2e1,1<r..
ft,s nlíkt|)eú L,znkin isll!l ?dl.,.tilnibd, í,g|ip!l:)rlfun jű!. s.iit;b.)]
Páti-5bl1. nkrll i:jll;í d libl"an h+:,ekh. úl:ún, l,J.r/.lt.ll. trli
|aF], |íi!l. d , )íug|i,]a5 lalrlsl' l\ a , /llri]nlóHű d.|l!llilho:'
.Í1 l:h l19l)1l. l:Lllós:iJlíil< l9]|)-IE" NL;Lvh.bun ]k:s.tilí lnnú !ii\.e,
u ,.5ildla\díló\ a k,|l!,!||Lú,ton LdpTngó :i.iíi ;l iá].1 eg\.l? j oL bu,
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!!hdldlJnl1!.I]üí. la.rni^aí ! r ! luili tln,g N:i\ész€le!. ,1 |LeE e,t
.i/laJ. ./ ,uglnlVk,só!"l0lkt /lrÁi (,!al.]]q)l\áí d!liúl(;.,rcie t"klülkúbL

,illL,,,nrl.,1: lr]l'l al g\t:;jíené1!1L,l kfu']!iki!;r i.lczí!k ía! jelerk;ri
g.]/ l'l:irrrills /aJk'j:./rl llpft\\zi.liyd hefiilcí, ,?s] rgó rdr l.J
izü hó]t lnt.p"l i; .!1i Je]lcnlz i \.h:j\c.nck 1]n\a i) l1':\,c G.|lóÁ C.,
lQn Lúsáulíiilemi,,|ib.ü 1ul|1lhuú. nllg\ fiircíí! 1l§üai p.Ji,g lcllt
ka í d ]\1ug\!t \.ll1:.íi (;n[|iiha

71. Csók István utca
Ri]!]debb, i.1l] mét.l hosszú u(ct P.lófiligeie[ a Be7elódi lakopalba.
Ne!ét ]00] btD k.r]rta \Z ut.ácska a Pril László ukl es a C\ ]t\ár} ulcai kö-
ti ij\\le Az nicx, báI koznű!.r lriépiihek. 2001 óS7én móg lráznk né]ki]l. bc

épnéS eLótt álL. ,\Z cg),edell beépjiett ingxt]... !z út clqe egr- 7árl kan]onpll

l 3 ó 5 (Pusílaegrcs), 1 9 6 1 ( Bu dapes,
fusún 

^a|s:. 
h,)ll:L:l ríi\,ó\.?lril,1ia !,1jü lsa ike \ok d llgli)bl, L,li:|1l,

ist. kl:di ös kiilíijldi tlíidí ),€|1 nulluI linó,ck ) bfulap.\íi \Iünd
tdililka!L:ban (;l.g!\\ Jlinó\, s:ck.]l lJeiilú1 i, Lot: |?llth Lolta|i l
la,áfui l,\ró 3i be, a,]iaih!"i la,slúl],adanjá" ü1]l ]38l),íó1 Pl|
ri:lha nafull ,1z 1,\9l)-lth. \1i]n]tcnhcn í.n€1! .L:|lt1.\otd Lmíi l,(L
pl\t ll<,.kalll d Plili:\i S:dlOü u|o \iIrit. és ]391 b.n. Bash!ü
nn!,illdrli ltd"\L:|ht.í )|.n 1II ti]l!,htjbj i ni]t kt\:l1.!L rln:jlli
lll:iil d íáiklPei !D].!k€d eli lii. (\ó], lltlá" a. Lrilhb]ll:i htú!.lar 1!sl!
,:!í lrt|i lé|)t,.n1 aldkid d tcdliz,llsb.r! indlll (,9,.,i n.,_gt.il ,l,]9
|)r i:E kn:.1clIlt ú p05:tinlPr.!\-i.)nislák]tl): Ó i!ttnlili íll]L"r:t:.i
I:,ll|1!:!\l,rl .ű| n1 ]rj1 hc i]|nl!k,l!s

72. Csónak rrtca
l.t(l nrólcr lrossz| L]ica a l)una] \álo\D.g}cdbcn, a S]rolt-s7igclcn,
Ne\él ]0()] bdn ](rpla, _\ né\adásíball Jöszelepet lát\Zoll, l]og} po.n)san.r
I)und pall azolr s7aklszál a !c7.1 ki, ihol régelrbe 3 DNl'l K ilLcl\ e a \.'i7] útt(j

rok .Sónnkhá7ri i]ll.lk _\Z tltca a Szigeii lqáló rLú. l50 nléteffe] i Szigct ul-
cjb,')l igalik ki Köze] J7á7 n]éter.. mag b.apitcl]en ten]let.. hllt.t Eg,lik lrL

J!]trrl a Dv'|'K ri]ig krópiih l.rbda gó-edzópá]},á a. .rá,iik oldalo. crdij!
nlidls i.li]lcl kjsérj ig),kö7e]íti m.g d DüDát. ot(, Jhol rn! a DI\ITK új csó-
n.]kh3za ia]á]htt(j. r-j,árorl slzdag vizj éLeltel, t'illlozásra es .Sónak kikülasre

73. CZEICI-FR_TELEP
A Donb ulci és kömr,ók. n.vc rz l9]0 e]otli idosz3kbln
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74. Damjanich utca
\}1lgat-kelclr lrjnr,úl 600 nlct.l ho§szL] nt.a a Fcl\ij!,r(^|i..

. . \l U,., ,

lep kialakjlásakor kapta EZt válfuZlilti !l l9]0 óyi utcrnól]endeze§ Danla
1 clr L]lcira, 

^ 
P.tófi Sándor ulcától rlrdn]ó, a Baro\s ütcái! taltó ulat né9\ ül

ca is keresz(.Zj: ! l)eák .\ranr,]á|os, \'örö\ aív as \1ólr ferelc ulci, ]:on
nx§ágil pedig Lat ténvezó ,rdjd Is],részt az ulcálran tll'nhdtó a \áros oílosj
lende]olllek Zörn., n]áslésll ka1 h]d-e]ekezelrlel is lan t Ddn] a|ich Lltcábu
temploma, j\Z o^o! lerl.lelok: cgYikiik örrkománYzati.. D]á.ik nug0111Ll]dl
donti házba , \alrn]]nl eg},. a ]i as száln a]aili renctclijbcn .agy há7iofos é!
h3i Szakor\o§ lnlgi.lendeló]c. nrig i íeLe Szelrrberr ic!ij ]] .s s7á]niL ön]roí-
Dr'U],!z3li epülelb.. nxábbi 1lég],há7jon,os, \alamllll ]iboralónunr. rcumrto_
lógin és rbgszakor! o. ren.]elö, óilzdk a] o § osi ijg\ e]et \ in Né]rír! hii77a L lá_
!o nbb a Darqinich as \'ölösnar(y üt.a sátkán épijh ltl a baplrs1.1, nrig a \jó-
r! l-eren. nicn és Damjan]ch ulca Sin)ktelkén. e!! kii]ölr ]rar.rnglábbaL az
c\án3é]jkLrs telnploIn \j ndkél iernplom §7épen lend|en tirtoll ói gdzdtg h]l-
óLenj Az utca néhán} (nábbi ldatd: ! h,lzak szálnozása 1_1ól ]5 jg, ]]]cl\e ],
tó ,16 3lerjed A páros olda] rZ.szaki. é\ lit filt a \ i]]alrro_q ]égl.zclók js A
pitlallirlo]dalol kót köZkirt é( cg,- \ í7k]lételi fó.sap 1,rlál]raló, A há7ak kertei
.saLádj hizal .linti]k a g,!a]ogjáldák nlelLett t'akkirl. |okol\or.kke] leti pad_
kák Többségijkbcn r-öldszll]lcsck, né]ún,! eg]ertlclclcs il].n,e lelóieí_
beé|iié§es é]]ii]el !dn a7 nlciban,

Da liülil.h Jn}ús
]801isn!.u) - 1819 (1ru )
llor\al úhn ok \oll L\l;|,1rJí lil:/. l/: /31,1 19 i \:!búlnighdr.
.!|ill l.H/íi. !.1k.!li;bL |Qn,ni \c:úőj. l.r+3 /|rl.il Lsaí]alo..íí 4

"klE|aI 
ta^!d,l:gl.. ,inl1 d !:l]+l/i _l ]ún\il:.ilz!lhli űlag1 ,a

JrJi r t/t]h sitlu ldLjll !!in ehj\.lat! ]irln 14eülblf )l) űn ráLht-
nollal elL,zíik Li ]81c íd lLiI ló-!óio l-)dl5lit!í hadíen rdt.an \rOlí0.
\i/.!,1 Jile.t.. <:ll .l d íujnrzi hdLlili1llt !L)n1", d \:ol]bki, lúll!ri,
lil|iábi.:|,.í isd\..qi l;Li !s 

"dF§a]ll)i 
1ilIö.(,1!k íri;ze!},l c]li;i|-

hntl Ntih- il hűe\ lólüj?lnijdi nrtoi]!.i3.ii a: li1zűlöu G||;:c]Nci-
h.. 1,0to aí nldínl |\ J:.,J/Á.s n.i/,/]!,i3r nlí|bun lfu..ljijnlí l3,!9
!a\n3zl;r Llháí ll;|!. ti!alla,:t a hdnni\!ettkben Li)hh! c,l \\,h.l.tt
|a::l. ]nlq dügur.lu\ba |taradilát plltltstold 1.1/ J.Jnt t-il.igol
l!t(; (jóryd íe]hntiyult ttttL. lC l Ji,g\u d lli].í Lid|ll'k cl/;n.
Ha\ at! ft\ hű n\,igu ] 2 nibot .k!1l \,ilul er" iitl.!l l:lan lii1,!!e:|enc

'75. D.lnkó kijz
A l)anktr Pisli ulca ki]7étlájálr, a l] .7ámná ec! kisebb, ]20 nét.. ho\\7ú
be áló ill tköZ], 1 6 há7za1, i]lel\c i h't7!kh07 \,ezetó köanLivekk.],

l]



76. Dankó Pista utca
js0 ntélel hoJ\zú utca aZ \Lsófárosb3n
A lcógctt nészhotnok tag ag_v' I.|iilctónck, illelye a ]rLrLsálkcllck liLparceL]á
Zisnkot lölt ]atrc, Nevei a 30-aS elek legvégéJr krpla. 

^l 
utca a Nlanj.z Z\lg

mond ulcá!a] ]rálh!L7xDn]s!. haldd\a, r Bol\ár utcát köli összc t Kr ]ZSintcá-
\al K.Ics7l.z(] ulcája a SellnneL§eis ut.e s7i]árd úllruíkolata nincs. gytl()g
jlrdái é§ a, álkok viszonl mjn.lkót old!lon kiópiletlek Hi7ai ri]ldllntes, kel-

l8 58 íS.aíJnu.) - 1903 Bundpen)
}'Óasaíli, l5 t]es. lár.iiliJ^:!n!lú|! !:.t\czclr i]l l.:.k1l !:tjllí
ld]lliáhdü, ürdil 

',.!.d.n 
ftíihjdötr ]r|afu! BddreltLjr il1, uhol

B]aha L].lil .I;dn1islül1lk kijj:anhllő.n l(1hj hdüldJ ,l+l:.l!j'.t l.,.l.t.
.1. ítra ls elfkl)fr (la|!,iljlmdl iáríd h. t 0r|:liróí. le 1illip€1!
}u:at\:á!hdn t5 S:itnas nipszilttttl'itö: kollL],,|liL| I\1|nldlókaúk,
h,.k kij:ii! n|hű11\, rdg\ nt|\:atl:il4rc lelt \2.1t a ]9-)|j \zti:al |i)ldt

r ,, l- |J-
i.9 r.l. l; rldsl/ /l.rl tj/1.!! r korídiár]nz DalaiL Ll .\i b ij, ]llenr!|
ZíI,J, s:ntr ( ! Gr ll/a. Gdlil FLlallL, ElLkhi Sáidot c, ,úso]i i|lák 1..

illc..,c ddíltk ki.j:1.

77, Dal,ida \íiklós utca
\|j\| |o,., ,ll, l,,l,, r.l \(J,],l ,,i i

egljk lan.hozója \,oli

78. Dárda utca
K]s.bb, kb, ]00 nléiel.s i\\7.kijtij út ü L|hcg}i - hénéli hála§ - \álosr.

Ne!a1:(l00 lrln kipln. xn]ikor x7 üdi]Lij1.lct lo\,ábbiqLesziésórijl, kor1rLllesi-
1éSéló] dönl(jlt.|( ,\ Dárda nica az Lljheg_vi 1árosncg},clict kijzéptálán szclr á1,

u Ennc, Panrlonia és Lovr\ ut.itkdt iislz.liót\e. de ]0|.1 ig.s!k a ta ló|ir
es Lolel ulcik kalóll !n]l kőzvi]ígiláSsiL iS elL,lt\!,

.1 lllhiu d ik1l1jdk hdiíIO,J._gll"i" r,lL! nÁaltls clz eglkol e liinli,
l,!n iplilí hn di ei;Llín lti|! dló,ni |fu||.lkí\áJ].]n!!k[ j,!.t;ih,,
gi íellP !l;b|, 

"ni\ 
lí.áiá\dl|!\tiíí

79. Dcák Ferenc utca
],1 kj]omélel ho\\7ü, óslak da]i irá ]ú ulca a Felsó\ilo\brn,
A7 l909 J1l Tlszn,iseLij tele|i lxlccLLázáskor kcrii]l kiaLakítli§rd Nc\el iS ak-
kor knpla,.\7 utca rZ Erzsélrel u|cálLrl indnl és a s7ondi ul.liig lln s7ámos
hos§7abb ütcN .r Dirn]ánich, N1 .d§7enN, ]cndldssik, ]ók31, Fijt\i]\ is l ,1]-es
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§ZáL]1ú há6in kinrduLó kise]rb ulcácska. a sporlpá]}ál hataroLó Storl kóz kc
l.(7te7i Aznt.a i kczL].ii s73knszon thol.sikh.l,j t'ollilonr 1i| r7ilárd
o|,,^ hll ,,l<_g(,c lr .i,o,l.rriol,' ,al ,,r ..,
ltcáta]] le]álkoz|itri nnkol j e ]enlóseb]ró \lljk a7 

'itlne.ő 
forgaloln is, Kü]onii

selr ]ó aZ ulca kiópilése r1l uldsó. Föfi,óS és SZonCti tllca közti lós7c.. ahoL ]e_
lcntó§ebb enlelkedó is tdlálhato .\Z utcd i.lLeg7etessége, lrog,! aZ Erz,ólrct ul
cítól krinctu]!! !agi! en]lrén cIn.Ikedik .{Z ulcában kózinlazn]óny nincs, de i
]\,íjnd§7en1! Lrl.n é§ Spofi kóz körólli szlkls7on csak e!r},el]en ]rnzsor táltsztia
cl ,.,,9-, ,l (,. il,, l^, ,,l,,,l ,

ahol r Kólij.( csonn Sá.dor Ah5láiros Iskola ós sportudvara 1alalL]aló \Iag
eg} érdekessJg, hogy iZ ulca közópt'tJát, n \lindsze t},Lllcáná] riilrtcg!,két
lrótcr n]éL\,\égben löbb tlkdlonrnu] l]]lállll t rógasz.k ](l00 ],i00 é\es rlrira_
sjrolaL lncl).k a ].gIó3ibb sií].lct.k Hales7ti belterülelén,

Deál, Fü,e L,

1803 (sölö|) - ]816 (Btldapesí)
.,1]]d,nbii, l.!lulós d: Ií'],a fusja. JO{i is hl)ksi}.!íí ía,ülüni^nht
|lÁíannl 1t)] ])(l, t;$]!lli ótl.l.1.1 |!1l. ]33) lól drjPlnl /3]J
|jd| .r.,:ú,]g\,l:iL:ri lii)j,cíí; rál11\zl.t1l;|i ]1újl"| ] !l|;] 1,!íí rós.í d: ar
Jjl'!.n]íl!! nll.j.J/nr:ljai]1 dI.1 u jabbá! lkíün]|n, a lcltgt alck <jnle
/n,lan lli,,]ull rlli;s él a s:t1!,is::ubnlit i);|lhLll ídúní \.al,ad
fn il 1.ll:l'ini j\íir n/.njtiúnu a Éíi|,l.]]L,lzak l czit.F\ L'rín:E.i liö
:.' .,l.it.J.]l íaL:!L;hh ]."1.11idl lii;l!íie]ij]ís;glrij1 Lldk d. 1l]1,\ " iIlndi.Jlrlti|,.i?/ Á!],./;itr1 fen h:\z! o ,dt1 íó lasjiri nra; t|.1ja\
hl.|i ll lol!..á\áh(n .1. .]ia;íelcll;, rliüisz!|i]Inübun Balthl;l|, Ldbl
n: jq!jjrgr;,!:] i rirlr i;lhiá\L:|d kL:nL. lcl u: első nép*ipiseieti or
\,1i.{.9 l;/t]Ji . 1"l _{ u :iinegi vLilas:ó},erliLl ki.ill!. /íéPl.is!!i;iai!1
/Lljl lj!. /.3 r ,l,,j:n] l ll,, llgiclehní\.bb laall,.liJj. í r]|ilcit!\i ]lÁ,c
1.k llr!l 14 |li !.!l!t!i] ]td!\.l1 húh|i-i narul\liJi|li íe!s.á,t.lá,,ií

L|:!1 lai\aiidt.l\i|llLll kil.]g.:li|1 tol! anfhJ ",z!PL. tb.thcn k.
t íile,]i 4 li,l é]t\hD:|1: ! !a. .) iL1\11!|a|0l, kö:íil hd!al a:dlí|: cnelí.1: d 1.1i-
l ql i:,J!l l ha,li\i 1 l őll l, A ! a.n r ] ha 11 \! rt f: \.!n ük; ! e: í J !;]i ú ke.
(L lbj\.;!sei !á1 ü.nl \j!hdífuk ,a ,.aLú1\|rEhdt únjü 1ij\zt1].nulí-
nltbuü lijllintc a Aii€Lli{, .i.tlJ l,/.gJ:.,]rÁ .J11,1 l !út d pls,lí\ cl-
L,rú!l.js pOLúik,liánn}: ]351 hl Pc\l)1,l.jltij:ől1 !: lktinl lelza,ex a

/)litikdii!Líh.n Ló L\i,l!]l.Lleíc d kilgl.:L:: 1itrehozti;lban l ál]a]t l e
1'|t9 i|t\9 ,,l:1ll, l0!l. Punfu lglíl^€., iljtiliúi líhlfú!i, i:.le-
the: l l!t) l agds:Iol,il lo,:íku\ .I|ú]Liinűlu !i5:l|l!l!l ih| c}:|.ílck
l|íj ld ): lj]]d,1 <:: u: eí.,há. s:ó^1l!1\zlá:liüok. u LLjtll!:i; pa]gúti há
:alrtig tlo r:ctárrnl.i ,l:rikjégc,stga.ől 1o11oü ]313 |initl\í képj,i,clő
há.i Ji,l\:óhrlásin h'j|.tő !lPilihdr ünnsó r\ i]\ánt:): \.él..pu!!! iúd
h1ll.kr. 1. l1Ondh\ kalll:s.t úlillí i, trd.klíLlöíl l.ij|ó\ü111l!1ha. ilii
Il)\ilól lagl votos Lilnitstiy, i!:te, a h)]ní hdlLilD: ág|á" ó1 kiJle i.l



F]elllkkcil!ck,!l.jt i|ltli. ,1jlr^ liJl.::ll Kc,ti 1 Z\i{rfuhd.ld1, G| kli
P|jl'Ql i\ hafuití lisza,id lí,-íill ri\.bú isr dldk lí la u: ll,.dnlJ j Di,

80, Dembinszky utca
60(] nrótcr hosslu urca a lelóil.]igetei
.\7 ut.r ]9]ó kóíiiL keni]l kia]akilásli, ekkor r S7.g]ii utcanelet kaltd, EZl
!.1hottd f.] rZ 1930 e\i Lrlcané\,lendezéskol x t)cnrbi szk},Lltclnév. Az ulc.r a

\énr.di úl(ól aZ Arok rLlcá g biLzódik. és kót kcresz(czo g)"{tóút. dz 
^ 

C]rissr

é! ! sz.nl Lltárr, hálon] Ié§?le o§?ljr Az cl\ö róll e]qe! egy ii7lclcsopoltla]
i\ ]ilkozunk. ma]d !,ópen lcnde7.ft háZak kine&ezrlek egó\z.n a l]-eS bá7

s7' nig. T(r .r 200.1 l'égén megs7ii.t .g)k.ri ..nnl kásháZ' nrcl), 1950 kórul
sziiksaglakótclepke!1 Lett kirlrkiít hcl},ón álló iires 1eriilct köleikelik \7
e71 kólc(ó náSodik ul.Uó\7 már S,.blrcn kiépiieit. több nnrdd zá]t. en].l.t.s
1ag} lelijlarbeépiiés.s há77al. Szap dZ Ulc.r a SZen! lslváD u(ca niáni §7xk!
s7.n, I1l Li rcndben tdfiot1 g}tl()gjárdákal. 1ásjtoí pidkákrt. clokefieket l!lá

D."lhitls.b,Henlik
1191 (G|Oi! - ]861(Púlix'
Z.,s]!/ l^:l. üfuq\ú hn,föd íán.|,ak. 1319.|L,iill3tóíT!leki Lá:.ló
biznltl;:lil'o ,I1dg|dbrr.át]-d intí. P.lL:!l ]Ib ]:ö.].]o ti nb.g.') s!l\'gl:
nll fuüllL\adl: tdid d üldr\al li\.t.g (lllknni hddstrlg) pa r.\b
lfu ul}1.^ ri\:ír!ghi;l í!l]r|ü1.1l!li, rn]]l ,1 il]ló 1dg)abr\-iqi s.ftr
ryn :rókn iút SikLr.s lfuLlnM.!.k,|,L.l 1fie!íirííla1!o a l'ehidak í.
]!1 a: a\zlnik Lnqllí.kful ls .!|i)s!d!ld a jil,|]áí.k ls:alii hágón ,1,1i

h,,Ka\r llh d G1níliáhd íl,t! ö behul0l11\l,,1 kilol:]a:Olt !l,\tí .1üú|í
loua, l.,1l,!daíí ?driL§kla íls.^ir! l Ktlőhb ]Íi!l|a\ Iá:;| íi;
pa]dnL: |)l 

"!c]1; 
\..;tkdtí íihúll]li .f!:t!]i lij .n;/n/s _]r ljll r.\:"r.J

tr,Ln:.k:b.n ófz!1.1í *,lgpurunLstofu k,tt ,1lrn|.ú! ] 1|n]ú|. lt;]
|nil |i,1,1d1.1s.4.n!í ; l kornlia utd,itityi:a] el]cnl!lb.n, ,1|dd ]1.|,cíl
ulőidhdt.l,k ]ll;..p.íl! nteske1l. u \isr.dfinulán T!D]erlát íe|; 1u
gLl\-nl\ i t i€\úlnnnjk b!0!:túsából .,1|!nr.h|; l: |', Tiröhra.áchl
rúl.klih. dh.lúllemLilnili l35} tdl hilláLiig Pűriz,l.al t:lt

81, Delibáb utca
A Ho|iéd utcd nclc iZ ]930 évj ulcarlélTende7és .lijl(

82. DÉLI_IPARTERüLET
ÁZ 5]_es báli] ú1 lE is kiLolnélertíblájá|ál ke7dódó ipdrleriilel
]ó!!] k]s.bb tcrú]elii L rlt az ESZak],lpam.d]lct, \ínrdiissze iag,- ulcá!'aL eS

[éhán} iNxl] l.].p]rclL)e] la]álkLrnlnk Kié|ülé§. a7(nrbán 1ol},ialódi]i

11



83, Déri Nliksa utca
N,íinter,v .1í)0 lnélcr ho§szir ülc.r a Délr_l]rar1.1iilclcn,
200l ben keJiih kr.tltkítáira rnaid 2í]0]_ban kapli nc!al A7,il es lóúlla] pár
lruzi os, a k.]eli. A]San]éDtedi liló c§ij oldalon, A b.iárásl 17 5l_es Ljlíól .
\'(.l \ ll, .Jbl,,,,,, l l ,,l .lJ( o,,íJ,,/,r,,, l,,, l,,9,

, n.i, e_) U . ,l, , ole lo b, 'l ., ö ll e,,o, , , L_ ll
pedig !z ii7emi 1eíi].t.k t3lálhalók

]851 (Báts) - ]938 (]|íelano)
Cépé\,núnijk. í.l 1alűli 

"e\,ihez 
li;bb l.,ú.)s .]ck!íik l hüikaí iií.á,

ííi,őnik hl|! laifácd ,zorjsd kiiíődik ZiP!|,a|\bJ^ Kátólt lr\ Blliíh|
Ott|') Tült 1.1<'lie \ú!éh.: Deti is Zuc|ho|\l,1 LilolEúzolt eg| t l-

85 bc kö.1.,líilnnlin .\a) lraúLe|1\.ni\i l!"|/s:l| ]!üehó.áaifuü_
u,k,l|,k.g.Llt:)1kr a i]hh.o! !n!r:]ía váliínirank i! e!a\:lliú al|
1)hbl|".lil|il Ri\-! É!l a.Iii t1lr\:|b ,lnatlnnQl dldpiiü lpiteü cl
lli .hi)niivli tcrn:|rib! Döti kr (;lla íil d k, I). záll .rrl}rifu"tú
|!ip.| | 

jr/)2) is J k;ík<,1.1 .üd:zctl:i. rytil:isli 10t,t (]rl:),l)

84. DíJUGRATÓ LoVASPÁLYA
A7 Al\ó\áros s1.1ó|. a csall)nrahidon 1úl, d Ptradi.§ont_sz]eeli lciirli cleién
1.1_
\ pnl)a ]00] bcn kerii]t áltdásra, Lótrcho7óla az ]99]_berL aldkult hlraszti
\funang Lo\as Klub, rtlcl\ loíesiskolát is J7eNezelt, lslálLóltal. Dvjlt krtá_
DrOkl!l és n!g\o|b eldei g\tk.l]ópál)á\al r.ndc]ke7ik Az 5]0_es úl.óljirl
ltjthrn'] diju9otó_]ral),ír már löbb olszágos és lncg}.j !.ls..\T jS rendeztek

85. Diól'a utca
]_<0 In.(.l h.js7ú nlc,r Rik,jczr_]ig.r.n
l99(lt]e! parcellá7iis Során kcliiLt kinhkitásr!, és ne\,éi js eklol kaptt. A7 ut_
.i J Rnne1 Gvóíg! ulca köZct.tij] lejlölcl lrdul, as r H3lár ntal L át\7cli
\ítlsik kcle\7lezó úut.á n, a N]-áfa Llica ITázai kcftes. IéSzbe lelótór
be+ilc\c! cs!]idi halak It Halir ulrg, me]_1 ulán újonnan kidldkuló ]akóleg}cd

1 dilríiit,c ! k.ll b."lúlnrli. ]ld!\dt.l,.:ig hlnnl.ü lilittil gak.ri
q,,

ió 1í1 .,tlltl(j ki?crr;gl:i lohiakdl ..lil u legszehhcn nísz]ij ieltis dtt'
íák llllL]í)]tll:úttr "lilú|i" lól.in ú nnk. ]ídrh.l. |.n .lal í7cles .|!-
lcge, k soltat tLlttalntaz a kiilin|öl! B iídünl.)khln i\ - tultin Deg!epi;
le d (ailaní hó] i\.
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86, Dobó István utca
ll0 nrélel hos.7ú utct a I.1sij\ irosbln
\evó1 l98íj ban kapla, is izót! iS \áln)zatldnul \js.li 

^l 
ulcn a ,,hal3§7l ló

7srdoInb" I.Zdelénél a Szolrdj ós a Dr Pósl! Sánltor ulcát köli öss7e Ka\ics
slóráSsa] ]ól kiéprlei1 ulca, ietszeióS híZaLJia] Eslik oLdalán nag!,obb, \7i!rt.
a7 egé§7 utcálr 1ógjg húzard(') kenészeli i]\ eghá7laLáLh!ló

Dobó In|űn
l50a küül ('!) ]572 (S.eled)
L.ltllóki ndr\h"Iako\ lő]xrn.: l..19aól Lslt \,án kdpü|1]110 1552-
\:c?íeülh!r ] ] él .kn;he| ],\ kn.öü 1lt tcí dgrci| i\.1li Llddi pn-
J/ "lrtJrll J.l.€arfi J].,nhln :00l) lili.z€] ls d \i|b(1 klcn.h.]l hr,
\akb!!i pu|u,.lok*ú! l.ErtitL< l1,1rut. Ft llí- l1lg1 drots.Ljs k|l.sal-

1 g\l;:c]c,l ,tü erkó|.\i, nünl kdíohdi vdnuüíbil i::.n kdg\ i.l.a
nílig|ir|lí. DOba jnú]J ú] Dél,tií is s.l fustiilliJ1 kdpk1 l l:ehlüLitnl

], l5..3 bdn,1 kin;^ lan!\!.!. Eklih nljl.ii(l|á

87. Domb utca
8]0 ülalcr lroi§Zú Lrtca A]so\,árosba
\:oln\onatának eg}e§ részei nrfu iZ e]só l,]]ásháboJiL elólt kjr]akuh.rk KeZ-
delbe| a kóln_!e7ó ris7ckk.] i a 7eig]el telet nelel \ is.h., r\ Donb lica lre-
\.r az l9]0 óli íürd€ZéSkoI ki|t], ,\ ZólClli utcáló] nrduló ulca \x]óbln .._,-

hé dolDbos ienlLelen fu1. és 1öbbszóli elrlelkedó\,e] és leilór.l ar ki a \á!úlig
EZ a7 en),be din es donrbo.sig a kinn}.7ó rLlc'ikr! iSicllünló, Az ut.i kéle
1!]lozi) .\ Tonp.r N,liha]} u|cáig !cg}es b.épilé!i]. 1ö].lsz.te§ és mrgdsabb
k.rlc, ]rrakka] egyaránl találkozhalu k Az utat g},akon3 kísalj l'ás. Ziild nö-
!ótl\Zeles tadki a s_va ogjáldn nlelLetl, Ezi kö\,elóen k.v.\cir| .r ii és iZ éló
§ó\,én]. m]nt a7 el§ó j,ak3s,on és ! há7rk §7jnl. nr cglike i'öldszinle\
GyiLog]ilda is.slk 

"Zól!án)kónt 
tdiálh!tó,l\í!gd tz ú( elégge polo§

88. Dózsa Gvörgv út
Eg},kiLon}éler ho§s7il íijfogaLnr] itt az Al§ó-és a l e]§olálo\ ialá]kozásání], és

l.\7c u Al\ónónredrre \ezclij 5]0] cs slálnú illami ul .rk is
l9,i0 ig \anrcLti úlká1l szelqr.ll EZt kó\.li;cü ,r lL ljlá_9hábonl !ósaig d

T brl]r} \,ílklós ú 1 ne\el lisell c ,\ Dólsa G) ijrg} evetn1l.\iLághábolútkii
\elóen kaph. _\Z út x |ij úli folraloltilányitó ]á,npávdL .llátoll csonró]rotlltól
iidu . n]a d ! \íA\'lluljír(]ig t!fi. FoLylalásival, d Nónedj ulla] a bajri íLli
.íDóFnrtig kól ós lé] ki]onótcrcs lól'orgalrni útkónl öt !áloSlé§7t ki]t inszc.
Nag) lorgalrrlil i]l ]e]e.lóS antóbusz lbrgaLo l111a] bál ! nag_v nrórclii, nehéz
gépiánnú\,ek iolgd].rár n.h.ziti . j7űk ós nen] 1úl nagas VA\'-3Lul]átó L]i
tc§c nag\ tchcíbiíású és jól karb,rntarloll, N{iidllél olda]o! g,vaLog]árdt, Ziild
nüan].s |adkr ]álhaló. AZ Ara ),Ji|os éS a Nlóra fele.c ütca kalóll rrri d-
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kót olctd]o.. nr ]leg),:50 mót.l ho§szan diszkö\c_l par.loló\á!ot apiletlek ki
2002-be , Lakóhlz.i \áhozo slilu!t kót\ se .ek, Kezdö szakaszán utcaliont|i
épileí. li]dSzinles po]glil háZakkal. d nxitbbi réSzeken ker§,irosra jcllcn]7ij.
clijkcfte!. li]ds7inles Js.gvenrelete§ tráztkktl, nrod€n]izáh és légebbj slj]ull
kcplis.]ij épiil.tekkel cg)aráni 1alálkc)Znatunk, A7 ut.a l)unaharasZlr c.nt
runllerii]elénck ras7c sok iizlc(1.1. több larkka] (r]osJk (clc, B!ktd}, lér. Ba_
lo§§ tél), és száinos liii7jl]téZrtlélln]-.] 1!l.t kozunk kón!,ezetébcn Il}cn ilrté7
lrónyck d7 a]sól,árcsi icióli] o]d3]on a 25 (js \7ámlrá egv nag! g!óg)szcrtár.
oZ é]ri]lel .lólt kr.piteí djszka\.s pelkoló!,l] ]\Z 55 iis sz'lnnil, a7 eg_\.'kori 1,
.s. mi \apslgfu oloda. né_!],lrálz!] f.]jebb az OTf pérvLiadci autfinlt'tlx]
td]á]h!tó. A nr'isik o]dall,r !7 _\|air}'. _]il \ut.rj kercs7ie7ijdésnél (DóZ§a C},
u, ]2]B], a7 1998 balr iladolt kuLtuIáLi§ köl]ronll sz.r.pcr is fcL\álLaLó \'árosi
Kony!lár áll, To!ábbhnlid\,r nahálr} házznL a hel}i íendo$rs áltancta) iigye
lettel, \.a]anúlli a \ráro(i \'édónoi Slnlcitltt a, Iirácslda] lilálható, Nli\e] tr

|Uk.k lcndt. a7 észlli o]dx]on !3nnak. cl .r nráSik ddal lagig beéliih. aZ
akél 0ldll házslinl]7'§n egu !it]L e]iéló aZ eg},ik.lt_ig a násik olddL 9] xs

Dlj.sl Glit g),
l1:a (Dúlnok) ]5],l (Tenrclúr)
.]: ]j]] ll]J /,ar./\:fi]ól,1l \.:ir. ,r.lirrkElsüt pO /ú\d c t i1,1.t-
iil 1,1:oJ].,:; d:.nhuü, ha!1 iike|l ,1ifll|zű!] úll enlílíí s:.kclI

' \ l, ,. ;,
Rah;l. ldhüij lil1.1i |1ry]linl.íen ínük eller] k.íe\.l.\ hullj(i1]! l..:e
tö"|I j.:]óltII í|.rií Pé!! !ldtí .ql:iiröíle ö\\1. acslAla,.r.n] alnl
hcr:idöhel ls úrL!úll kil(tall ]liúl^á .Lihah \í]ín" i íi|dili: ftüLl
,]eqdl'r!íl:r<:|! 5:ó!ííórld Ii,i ,!|L,:<éí, \Ic.őninn ós l]tk<j|.ll it |k:l lili
\n)lúlí dülikoJ d |blditi\ ü$ahú.t.ka\Ok Báíh,.i lniit1l.:./Á. d/n/l
1liió,.l.!|:lll llliu\ :óll Na!rldkná1 rtgilíklj.i;lí l:ló|. kii!ióll dl
1l:;tl,ck. Bal)gh k^áll]|ll v||sige úá dn n; .sallist nlirt az uzt*
jcrcr|)|. n lle:th. ]1,tliIL Cylla llikló\ |!^?l';kóí i\ T.i.ílh I\tláü
Lün,!ú,ín1],lislzíenc .1|ol !! Lb]ll h.\élele úú il|]lnl\ ]ó |i ,l.,!
k.:dí. Tdner\h asü?,nit llL, d jú]aú ldholLi Báí]bri neh.Ltill) ha\:li
.\íto 1 úár slnl tlnlía blltrn 1. illi;kö:heh lchóllló n.í1.1J.]g.Jd
Frdiíó] clibh dlre.L:\, !:.,lf1.1/ r./.v]q.t hldjd jLilnl\ ]5 i a. Et
Jll]n.l .t,rfoÁrll ,/á,,\ \.:lL!s. llní 9ii]ekc.ő l;ín ?g3/.\:.,lb.,
Tcrll.\\,irnljl Dl)r lJ .ld/,.ii r!.]fu/. J"l,.!üj1.1 /']sJli.grd .J.11 j
s:ar]\di \.a,Ji íi kín.Lit.l }:öz€PrítL, kil igczí.üe Kín:áyLi l,ánattlo",
1.1tl./ár.l !/l.ir../

89. DUNAHARASZTI BÁNYATERÜlnrnr
Du.ahxlaszl]n l963_tól .apjaiú]g eg,- d \áros t.Ll.i lerii]elének rnllrteg}



l9 ];álelérö kalicsbá]1r,a lcíiilct lhkuh kiíeLszin kóZelikalics!ag,,,oDna].
li]n.k kllelnre]ése lé\én ]00.1 ig hús7. rúszben mükódó, részben nrfu kjakú_
70í bátr],nió jöfi lé!e. (OroJz tó. Un]\,el§unl talal, Kék ló, slb ), .\ ka\ icsla-
s_von é§ a 1a!ak Zöme azonb.rn cg), öss7efiiggó Sávban ms},obb kalicSbín,va-
1.|iiLctet e]ko1 a Némedi Lrtiól dólr., . Bátlata\ i útiól ke]elre. egeszen a \,áros-
hdtárig. feLöleh,e a7 i$eni leljcs mc7ijgi7dasági tenilelei, EZen a tenllelen rni
kilcDc ti7 kiteln]elés a]att ál]ó. \ag) n]ál kilelrnelt bnn},atti ia]á]hnló. éS nr]nt-
cg} 80 h.klám!,] oLv!. ieí]e| lncl}r. u nteni bán_\,alá§a§ág (Flbel Kn\,lcs
Rl )bán]-xszdtiiogokrt §7efelt Enc a sa]derb' ]_vr lel'li]eü. i Ka\ic§bán_\.'ák
út \is7 ki

90. DUNAHARdSZTI DUNA_PART
Dunahtrdszti lcganakcs.bb 1emlészeti k]ncsc a hdraszti Duna tárl, lncl} a fu
]j-ó soCtor!on.]l,rDak kcl.ii. H!Iaizdhoz tafloló rcsle,
El a Dun! pdrl !z ]900 rs é\ekben Pesl kom},ókólek l.grango_\abb t]Lttili!

heL},ér'é lelte Hara§Ztrl Igiz. ckkol még a liszta tizii. t'ú ésre alka]lnas Du .l
voLi a lö tDnlcró, an)i nrárx Drál sajnos n.gs,ür1. Nl.glnlr.rdl \islonl ,1

\Z]sporlok §,akorli\fu!k ].helljsége. n lrorgászrl, as l'i) \onlclijkant cg] i]l ki
Lolnéler ]ro\!lú n\,rt,rló]rázakkn és üdiilés] lólc!ihnóD}ckkcl Iiópiil(, trlrcnaslc
alkalma§ p.lfl§Zak,rsZ Ig\ as7akróldé] ti]e h.rlid\t cgyürá!l kö\clr a |olnpás
l, ",.l\,^D, l.., ,,,.,\.oH., . ,,Pl \,_r

a Kentpllrg seiílr}, i Kilólo \ólánv !7 l\ezós és a§ónakutca. a horgíszpara_
djcsonri Hokolr] sor, ma]C] t P.üdi!§oDLsz]gelen a CSárLLa sor, Ci},öng_v\il3_!
rLl.x ó\ Takson) sol ui]I.]elck ki]7atpontjábalr ta]á]haló 3 harasfui Duna |an
iidijlóce]ll11lma, a:003_]r]rn átrdott spott_Szigel n Dunn_öból]e] (] á§d eZelei
a nlegl'eLeio .nn§Zavnknál,]

91. DLN^H^R,,\SZTI RóZSADO]\,Its
t)unlhelaszlinak e!,! nngaslbbl. fckló let1i]ete 3 Fe]só\áros és,aki lészén.
kii7cL r Hl_\ lilsó |re_9á]lóhol ós Büddt.sthez,
\7 ]9Éj{l i§ é\,ekbe| e]akrlh kj .rrrrilo l \,álolfe ]ődé§ iíL]Lépte r kolábbi Bel_
si] Htlál ulxl (a nrej l-]öt\ös L]lcá1]. ó\ r l(] l.\egőlü ía7 N]0 á§ últ n]cgópilé§éig'|
.s.ndes, don]bos tedj elet, AZ átltgo\nál kjcs]i drágább palcelláil foko7xlosn|
1.h.lijsebbek !áS3lofták 111eg, Il( rz áLt!]trk é|iieil házak is triklö7 k sa7degsá_
guklt l iedi]et hozzá\,elo]egcs haiilrj: .]ókai Kálo]),i U há]_v, csokonlj i_
ca. a kö7lre7'm don]troldaLolr ,rl Ei]l\ij\, s7ondi. Dl, Pó\ia Sánd.l, l !s l'1,1e\.
t)()b(; ulcák, iL en e e Kossu]L Pclijli as Dcák ut.ák ufu|\ó s7!kts7!j

92. Duna köz
Kélre§les, 150 nrólcr hosszú ut.i e Dn|a] !:nn$.E\ edhen
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\c!ó1 ]00] ban a..Dun!" c]nc\.7ó\ii ulcák rcndc7ósckor katlá, A Léúé_qzes

utca .]§ij lclc r soloksálj L'rttóL lezet le a Drrrn ulcárg, a ntalsik ]ninlcg\ l] ma
r.r.s .h.j]óLtássa] a Dunr paíig, a \.o l NlAHART 1clct kcritasc !rcl]c(t
\l]l]dkét lés7 n T)unáI3 köz]ekedó, és nc ]akóéptiletelJrez 1ezetó ulcll,

93. fhnű kiűró
l30 r)1éler 1los§Zíl, l Dunr trniár! \.,etó lejáró ulcx a Dünli \ ár.{r.g\.db.n,
v!gr, újlbb.q]i nyehétr n,\'izil,árosba ".
Kiiz\edelrii] a Sortrlsárr ú1 kczLtctalij]. a H]i! fónrsorompóiól inttul \,1ár !
60 !s a\ek ki]7ctatijL ]élezik. de h]fit]rlos e\el lnég lleLD ka|ott, ..DLrn! j Leá_

rolrak" fi]dra]zj helj-Zcl. is íilnkciold tltl]]án n.\clliik cl. l Dunir ulcához,
Dr.ild a Du.! \ótán!,ho7 n]ásik olda]on eg],DrlLla_tani hol_glis7i]Jlan}h.z \c
,et, EZen az oldalon lalál]l,rló háror11 hcktáro!, k.rité§é\el Szlrlle n lrzbe rlrú-
]ótD. r Dunei ncg\cd .gJ-kol] ]egnag],obb kele\ked.lnri tclcphcl)c. a \ol(
ALITOKl-R x .,lálli úlbo] r!11o bejáralla] A korábbi rakiárnkal nxpja]nkban
kii]ö bolö ragáncégcl barliI Tá\tat] ku]nn'njs. il].t\. sloí(cólú hisl oril3
sáji löbb t.n i, \x..

91. DUNA-ÖBÖL
A Hl,\ á]Lon]is álnft, i Sporl lziqcth.7 ttl1o7a], kis nról]-sógii ciónakrásr,r,
lrorgis/ísr! ilka]1]Ias übiil.
o]daLain \ótá]r!ok hil7ódnak HE\: sólánl. Kcnpi g sétín,! .\ nragaiebban
fek\,ó Hl,\',áL]onraslo] nezt. \lJp lát\in.-t.)újt Kctnén}elrb te]eke g],or§a
bcl'dg} ., kor.,ol\uá\i ]ehetóséget is bizlosit. EgéS7en i hal\rna\ é\,.kjg, u
eleklrolrros ]rillók eLier,]edéiólg. cbbcn u ijbi]llr.n l.ni.hék ki. rna]d raktároz_
l!k .] t ló_gl cnnclihc r 1.|n]é§7eies Ljlon ll,\,er l ] egel

95. Duna sétány
]]t] irélel ho§!7il ú1 a Duna ncrlli üdi1l(]1criil.tcn, a Dunai !áros egjedbe

^Z 
ulc.1 a Duna leláro k.7dódik éS 3 paltreszi eLzárii eg,lkori \]AHÁR l keri

léSéig tirr \elal ]990 óta rise]i. rlcl\ r ..Duni" utcák len.lezésekor selD \,áL_

(ozotl. 
^ 

sótán\, In.lY k(j7veneiii] a Dnlra_pariolr ful. elZáN3 minden r.g)!bb
ior_9a]oonól, a dunahara§Zlr horgrszok cg}ik trlrdiclona, A hálak uglanek,
k.r szcrón},.bbck, nrii1 ! l)un3_palt nráS részeirl, és nem Lehet me!á ]lpitrni
ki\ii]rő]. n]eL!ik ]xkóház éS me]yik iidiikj.

96. Dundszigeli lejál,íj úl
\]i|teg!, ]00 mai.l hosszil ]eiíró íll al .uió\áíoslran a szileli 1efileiekle
A Le áIa] ! fó illbó]. a \ndor utcá\,al szcmbcn ágalik ki. eS eg,v Lqió ntán áihll_
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lad .g,- niil]drl bcrótt. kisebb nolr Du|r ágol1 es kiór a hókon)!kke] köZrefo_
gofi Fellii s7jgch c. 1 ]7 .g}, nreliigdZdtligj út de a lcrnl.s7ctk.d\ e ]ij k §znmán
i\ hnlos, nr.]\ n'id$. \,jzes.\ In.sDriileh l.riilct.k kij7ijtt \e7el ái n Spoíl
sligelrc ó\ d l]ók..] sol 11}aralójho7. horgá§Zhclycin.7

97, DUNA-TISZA CSATORNA (H"aszti lenjLelé ]
A l)rLna_TisZa cs3l(nr]d. Drel_1!rek cl\ij \7xkaSza DUnahtra\7liti]L ki idLrLóan
l9.+|j l9_\0 kóZöll ólú]t n]e3, llnnl.g},j kjlolnéleí hossztn hú7,jd]k Hnlaszli
délilralárlr kólclabcn. A7 e]edelr 1.r\ckke] ellelrlóllr.n h.rli)zlislt x]kalmaila11
de k]seb]r r]1oioros .sonlkok és c\czi;siik Sznrrlrira ki\áló Bcláldtá.ál ihol
kjllll]k a Dunából, l.\zb.. a Hokon]- sol véle ré§llrcn a Plradi.sonr \7jge1
i_lalnlÓtelep lolrb ul!ált (satorm sor, Títika uicn, Ponl! köl (áljlhdtó A7
A]só_ és Fe]só szrgclcl cg}máilo] el!ála!z1\! hilad 3z _\]0-es iLl kö/ulr hiitjá
g, 3io1 iZ es}rk o]dalon a K,lhír]a-donn] ós etdö. nlásjk oldaion al cg]rc .r
kitbb beépii]ó alsoYrirosi csal(]ü]a_]rarli lakól.].p le]á]haló .{ 1asilt] ]id ut3n
jsnral .g_! szép kirlrndu]ó erdö. a Csalomá cldii .7egét],ez] _A. Haraszti l.rúlc
lén át\ezeló Lrar ad]k, ,rl 5] e§ ílli lrittr l atüLt 1áIosj Szenrr!,izl]szljtó tonti.
r kirándrLló_ és horgásziehclijsége1, me]] ho77.i\,.ló]egesen es! kilornélcr ulán
1iljk i.n]é1 le]jessé, A csat()rnx ép]lése során tóbb hel,ven is gazdag rógaszc1]
l.Lcl keruh elö iEzelró].ó(7Lelesen szól a Dunahnrnsni \,tllzelrni Fülclck n)
rozltban melje]eni DL]nalrdrrs7tj tórténelc ] cin]ü kö!el). Ug\a a}ilor 3 .sd
tlDr a hálotr] ánezeló lráIon] hid el]enór. js eh,ága n í os tólZSélö]
Dlnrhdrls7tj terüleiéiek köZcl .g,!li7ed Észél mcl},igr .léggé kie§ik a \,ílos

98, Duna utca
5]0 lnélcr hosszú ul.! t l)Inai i,rkó as i]diilónegye.lben,
A Dun.r l.,iárón]] indul é§ aZ \,í0 i§ hídjg larl. rle kijz!.i]cni]L d pilton. h3_
l1eln egy l.lckínTa] 1'cljcbb fut, Enn.k okx az eg_\korj NI^]]]\RT. nr.l\ kö7
fetleni]l ! !izpafir! étiih. és ig\ az ilt r patlól bellcb| kcrült, J.l.nleg e7 Lrlca
a \IAHART l.lcpig mindkél oktal0r ]Nkóhnzas, Slilárd bu.ko]alú, ! 1ol
iizelnteriilct mcllch as után eg\olddl!s. Lakó_ \,ag} n]-ar!ló apú]ci.kk.l beéti
tetl hl aZ útlc§ gvengébb nnriisógii ma]d a ]rnt rl!{ti átiáró.ótt n]ál iynél
c7ili l l]L]rkolrnl!:i \,1l]k

99, Eötr,ös köz
l]0 n]étel hosslú,lárl ulc! d l'el(inií.nrr.
A7 l.önös L]lcílr!ji.,r l\I.\\'páLl,ales1kó2.1aben |1,]]ik, l9!]2_]ren Lapo11 c\.1.
s7ap.n rendben iartotl. lakóháza .todemek. ós $k hcLlen li]álto7rnr],l,jrág-

, \,'<,.l ,ll,, pj , ; ,.,,1l,,,. l ,
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l00. Eötvös utca
l050 nlélel boss7ú. n,\ugat-keleli iránll utca a Felsó!álo§ban
Az L]haraszd üdüLóleLet északi záró u[ájakénl jött Lélre. ]9_10 ig a,,Bel§ő
ITalár ú1" tltca elet !isc]lc, \í,]inc\ót t7 l9]0 ó\ i íendezéskor kapta AZ ntca
, Hl\, .,l ] j l ...l, ,,_: -\,,l ,,,"\l \\.j l.,\,.,
!égzódik, ahol g,vl]ogos áljáró latr a Kazincz], utc ához. de a, aulókö?]ekedéS
\.'nsí]lon keres7íil ne]n lehetséges \Ii!c] cg)kor..lratár" ilt voh. a délró] érke_
zó ]rosszrr utcák sor]r idárg érL dc ncnr \záDlák átmüró lbrgallnú ulnak,
Kcskcn) ulca. két nig},obb aoló tljg lir cl cglrnás r11e]leil. ig_v kornol,vabb
ri]lgdknnmal ncnr tdlálko7u]k. sól a7 itt é]ők n_vugl]m,]t ]as\iúlrá kinlsleíjó
. lek!órendőrij k ' j§ \édik, E!),kisebb szrkasz3 a I).ák as ,\ían},János ulcá
ö,,jll (= l,,l l l.,,l. N"lö,l , j. \lrJ,, \,'_ ,] ,, d, \

Eöl\öS ntca etsó t'eLe ek épületei g}]rkan ljlLaszeúek, k.l1jci glz.tjg\ágra
üttlnak,.\Z Arlrll) _lárro! ulc.li }icrcszlczi;dós ülán az ilt lel,ezel a dombold3l,
ról, lilrgahi.r lén} egescn csokkcn

E ii^,ös ,Irjis ef báltj
l813 |Buda) ]811lPesí)
Itö l1jiő rcía] 

"1p.Ii!itu5, 
ú!lunn!li, a íng\,nl rcali\td rcgi]l] iá\ cl

la ,(i.l ,,!,_.1.f., a: ]íT1 n!::íd Polllikdi íel]lpa,e u: ]3| :64s 0|
s:|it{, iiil:\h.: hi:iilík, 1 íi;t.]nli íáb]a lih.tL:tlis el 1eltzt:k!he: tat to:otL
],\1l) hln .\:d!a1 Liszkjjnl egll:ilí s:.rkcj:tík a BtfulaP.J' .§j!rll{Jl ,(l]J
j,lll il s':.il."r i 1,iiiilihd Kallúh.í lalfu bLil j1ha!.t,r |olt l!I..r
hds:ro, irü.rclek.í k,ljt.\:ló hi|\,1!á!.)1,1! 1z !313 11 i.|\:áq9íila
n,n, ,1i1l d c.ltJdL!fu.ll.r:ek vz!Lói! harcoh r ledú]i., iJniz ti]llck
?ll! a palgh-i rct,"úk é e]ahe E:ekneli a g.,lla]alOk,lk l j.g\!
h. dntiíbdálx lolúikai hdrcauuk \Ddráhd]l |ziilcíí!k,l!c üaL'r,r!

3é t.i. d üldg\:d| k|nil!i l,cdli,n 
^ 

Ii€n]l,lkedő dlliíá,di. ..1ídll1!g\,
:ője' (1,\a5], ,,f,luEd|0|\:.i! 1:11 b.J]' (]l.|7) l3.18-1,|1 ő kd|fu t:1

,r//r1,.j 1.|./{jlt]$ l tL;Jüit /lr13 .:lpIili! 7. ]31ij.:.l,!1cnbe| 1].).

131t a;s.i L\lláliLilll] !!iní líii]r hen hL, nlen€ Li) !! ]|i53 l)a huzuli|I
aldri?, 1tjr.á/ n,llÁ11l\.n tszl |,:ll l1- J.t't.4 lJ á,anel]1.jk 1r:6 ú1
.lhók l\66 íól) aJ l/ ílJ,;/,lir Táluljg iL,kjhe]l 1ró1 hel Dcákllo.
.nltlíko.oll, |iIbL;lwl!,^ i\ kij:.kfu]L;\iigininir.l.r ld1.1:, 

"t,galkoí-nl o: liltulLjüI)s i\ llijl.i.:i; lpokíani§lr] i5 u zsilóll .!'-a,)1iDg|i!itLlsű,
bl szl')!L; li)J1,,!lií, ) iahháE\,ág íb]s.dhdtnistli|t, ,líaq]\l|ols.|;H tle
nbkllíiküi á.aldknlásLic|,| kö\.lkc-cícle hizdaní d rct,J kolbd ,

szé|iJr,]d] i núnkálrága :zott:)rdk knl\,\a],)dik ?olúíkdi es. lijhe:. ,1z

ii í.'lt.,úd!]l11j hndLi!ál hi !t!.

8]



l0l. Erleltit
.A csalomi nenti erdó á§c7.tő ninte§ jot].ratclcs ill N \,íÁv dl§ó város_

]\Z ú1 hkott 1crü]elen ki\.ii] \clet ós ijsszekótj a Ní,\\r ]] as iirháznál ].vij
íóDrnfoDrpó§ lnsúli áljiról a Hon]okiö\,i§ é\ Cjckríilk utcával l,i0 méie[e
lijvidítle aZÍ az Lltit, arlcl\ D]e3kerü]i al erdijt. Az eldólés7 mel,veD álhnLnd.
s7éIJ. rendezeit, nesterségcs.. ie]epjlell !ód..dó. bál Sajnos a szefiletelók nenl
kilrréLik. N,ínel ne laka)há7as lerülelcn hdlad át, nenl Szefepel ulcaney!.l a
}árosj útkatrs7tcrb.n, !jszontún}l.g.sen léiezik, és lölc]r.]]Zihcl},zct. alatj'ur

l02. Erdő sor
Kisebb. !ljg l00 D]ótclc\ ut.3csk! a PaIldic§onLsz]geti \,árosneg_vedbelr
]\ Po.tI utcáta]l dé]nek indu] ós cg}, \1]Lt \,á]]alali údülő tark]áig l,rl1, 

^ 
k.fi.s

hat\ agj as n},al3lóháZakbó] álló rijvid utcácSka lr.]ngu]alü, Nc\ó1 tz ]99] a\ j

tcriilelrendezeskor, az ltl l'cDnnraradt kisebb crdij rdla, nre ynek környezetéhez
az Lrlca jo] ]]leszkcdlk,

l03, Erzsébet utca
9j0 mélel hosSZú L]tc! a F.lsij\,'fosban
Nlég l900 elóit]ö11 létíe.lnjnt az L]jlarasztj üdülóielep déLiZáló rLicája, Lélre-
]óttekor.u Erzsébct ulca nel,ei \,]scl(c, nrdid 1930_1ó1 Erzsébet kilát}- é ulci
lell. a ]l. \ilágháborúi kinelőe! pedrg a StroDtfeld _{uré] nevet kapta, EZt kor
rjgitllx i7 l99l é\,i képliseló t.sdilet] hatíro/ál, lnrj rlt án újrr E,sab.lul
.n ]ett, AZ utca a Fö xtló] a s7jge1 lqaróra] Sz.nfi.n ]d!L, és kél s7ekas7ban
épiilt ki, Kezdclbcn nrl t7 Li haraszl] iid a]lijlc lc|h e7 1aíozó xtcn cSak a Deák

|I921)
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Felellc Lrlcáig lafioü. n1a]d a Ti\ztviicLó 1cLcti tirccl]uáSokkor to!ább a \í,')
ra Fci.nc üt(áig o|yln g)!l§ iitenben épii]l. hosy aZ 1930 éli népszálr álás-
kol n]ál kij7cl kól§7á7ön,en ]akossa] a Fclsi;!áros hlnn!dik ]egnépesebb u|cli

.]a !o]t, Nli\e] a Nl.i\'_ ós ]]E\'álllnnások kij7i]tt !7 d lcgri]\,i{t.bb as ]cgnr
_9},o|b g,va]ogosloíga]nrar l.bon.-.]ítar úl. eLsóként kalotl s7iLáld brnkoL3lil

_q}!log]ardál a \áro\ iltjlj kö7ül, és eg,vike follaZ elsöké l cSalomázoü ulak
r1.]k i], Nlnntclel cllcnóte keskerl!,úlleslri ul.a, rnel! ]rg},obb auló]brga] a(

n.hczcn \ jsc] cl, l]nrin1l, llrlnrlll 1 ! gnináziumi ltnuló]i (n!g} róSlük i\ .zcn
17 ut.i r jál). bi7toltsága érd.kabcD súl.- as §cb.§\ógkorlál.zii\ í]0 knr h] van
én,éD,!ben, Tovt]bbi si],rlosságt t7 utclt.ik. hog!.gY.t|cn íi,alikú ut.a. a
lloils]- Pál ulcát kl!ó\., \l]l.]etn},i el3gazó (k]ígazó) Lrl.ája ész3l] jún}í és
cg], kilolnótcmól hoSs7abb

l Izséhet ki].áb,,lé
I8] 7 (+tii,,ch.n) -1898 íGen|)
('jl;!:.i/,llJr]..,Llr1?, küilljlö, ], ]:et.n. .Ió:scl . fu'J:ú /s,raEal Ái
1|il\ íi!.sig! II 11iksd hli,-l.rc.L i\ l buiú kni]l1áh\,. i\láli(1
Lll01,iIa ll1l),a li2elijl |\l,.,!" ini|. d ki,:!m.ll r1l.tl, !5!.|}i he!l!t!
Foell .|ó::cl :=tehe leít dki .11cít. ícl|sigí)i .\ir$ !a.1,1.t|l !:rll
l 1,1l_..\dtnl\:|1!!|í i.lL.lc.lő Áár1l1xj i\ ku-á|\,l|i .,] lcgki\ehbcl \1á-
Iil l'Illa) ial li!ljll1L ]trt..l<:)ÉI \z|iü!o (tj|i,d.'],ul dli poü1o:ln tí: hL;

IdpPdl J:t!íl i:ll1.n.// ,J19 li|jil. E|zs!b.! nug] !|ő|!!ziL!s.i |)}1iJ|,

nld,!1l| liúliiI Li Iól l),i.líik. BéL5i n"ti:kolLisi"lli.l!a; apjaío] ke,d

nll lj ldl,rl]lrl 
"l!i\ü!]l 

nr.gtellclííőic d]L.i\d Z:;áliLl j\Jh, l:itje n,i]1

lll l:t:llí tL)Ed! 1| kíljd,.t!;1^.1 dz 13óó-ó:1,, lll1gl d/ t/.gr.-(jj, i! d:
(.:l ll;(1O hü ]d|cIli k.t.nliJ\ u!l,dl l^.dl l'll1]p.!l l kn!\.atDL !lóü1
nl rt]s:r:rlsr ,'rrl,/,r]|rl Ez a^,ln iEls l|h, n|h e,!]tlszl nltis üell
?ljl..g.t, /arl& , r_!t,l|li iliíí;tbc s:O|íni,áld] i,ilí },lij, !\:l riúxl n:
|!:l:\: bi|.lala"lhda di l;.n.hi\i|.1t. a lib.tá]i\ ihin,:dhl l,,},-\:bet
\|l:0itlla d: .!1t.ti llJ3 a\ li)ílud|lIll]lhha: é: ka!óbbi hnl;-\1l ll1i.
ni\:í.lel ijkhöz lnli;r:l G|tllu rlrhl: era]ll 

"fuzgulófuFójú 
v]l L

]q!,a .k aIcl\, l}1é!hallifuzfu a lundí üa,d|.hid fultlhhi n,slií lfa
g\ d|a t\.ágo, E|zsi h. l r lii! nd<], ll!:nl.r1.1 ól ?rn 1 ] úí1 a a \ i \.]i
Llel Er:*'bet d |i/ie /(3i:.il] ulLlkotlóndjt|tltlt],:l1nliblt. .! h4ll"ej
.1lkbe a 1ilá! L,lhi|.:|,1,b. ls llnntn bi:o 

^0! 
llsjobb Lji !.rdsú

|.h, d tít d.:al él1 .! }r9 4,.tig l;gr ed.eü nün lg ais|Dúah;, ]:iű
ltdk í83l) h!" Ií0\.1litlthlt ?1kn?fu.t ,,.gr ill,sn'.ga a.ó,hu]] o],ah
:ntAhOlássul rdí ú. ltoi,a.ülá1l .ilhndóa}l íi.kenjhe ij|ll'j,|l já)1 í.l..
lil d b!.si dlaió| !á,)] ho:tLi ua:tilok|all lijltltte. Eg olus: ant
Lhisía, lki Gltlíben, fiiN ! lli|Ljl1 n)üollhi,n] .ll (9l isrlólJt, rp
fts:e]i;1!ldgInn::Iil!o. BiL5b." l ]ld])l.í1l ls ali la lplLiia bll llg\:ik.
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l04. Evezős utca
\]inlcg] ]00 n]ólcr ho\!7út ulca l Du.di üdülőnegyedbe , ]r Spofl sligctcD
_\z ltciban rlélránj-, korilrbar \,álLalali lLlldidoril. Drad plilatjzáh kke|b kerrl
p].g ]s található, ]ob|ila n},ári 1-olgilornrnal Nc\at]00] brD x spot_Sziget]
L]t.áL rcndcza\ck0 krp13. _1 Sp.r( s7jrl.tj csoirakháZakló] indu]. olytn n},ala
]ó as ]akóepii]elek köZolt h!]id nlelrek lulildo.osa] ]ó] ]állraló3n aZ elezós
sN ltc.ti.Ldi asónikárolóili t Du.3 t-e]ö]i Cnda]oD rr]it]hatók, hitts(; k]iá|ai_

105. Égerfa utca
l _i(_| méler ho,\Zú ulct rz ALSól,ároslrin, t .sxfun]i_]raí közelében.
\c\,ét ]00_]_ball klpla. ilor. lelii]eiresz parc.]lázá\ára]] di].1ijt1! kótvjse]ó
1.\lt]lcl. A7 utc! ! \'ásáIhe]ri Pál utca c1.1én rlyi]ik, es a c§aiona_pa ];]ó lra
lnd Egrelorc óg n!r.s kiélil\e De kól hkól.]ek nxg].§igú 1edilelen 3 kór_
D,-ik g!.ln]ekej \záilári egl hilrlákkaL ko§áIlibdl p.llánlkal 1ilsl..ch. lab
dajálék! alk.]lInt! i ál!z(nél épiilt

,1: égeúi! a J. ls:eril kutst! J]iil[jl:í qÚ?k kö.lil - l)lln(ltafu!.! hd
rái},dl|- 11 li:Lllvli; e lfl]J (J_{.1,i.nlr lJ.lló,r áj|l íalálk.zhdíL]rk
a Ki,dL]ú i\ holnlguL mcfti 1. |:E.||'0 le1!l!i lk a,knldL,ll lIlld,tc]tj
|ll ill d t Og aftraho: ]1ar1,1 |ilund1l le !cn, ]).1li| ln :i n\. !lrrl):kr.

106. Érme utca
A \ íi] len n irLm ulc álo] a Nt,\\: l,a§il§ ond t'eló !.Zcr(j. mjntcg.- ] 80 nrat.r.s ut
c.l,rl t]ih.gr,] \ilOsn.gyedberl,
Nelet:í]0] ben a (crülct r.ndezeselcrr kpta x la]nrxj ko n ule]ó né\kélt. _\Z
utciihdn 7önrnrelhéivégj, ho|hit.]ke§. p]he ő háZ,rl(ktl ttlálkozunk. N,Ijndi]s7
sze 5 ó n]dr!](] itgr lakó]úZ!anitt,a\xkadnéhán! iireJ beé]r]úsrc \áíó lc
]ek. AZ utca lblg,l]nt kicsi.

l07. ÉSZAK|-IPARTERÜLET
Az 5 ],es ú1 cl!i; s7dkls7át kijzlelbgó lptfielület. iZ \10_is útlól a \é1ncdi úli
keIe§7leZödésig le|edóen,
Ho77ái,elólegesen kéi k]]onróler hos§Zil. 500 íj00 ]nélel §7éle§ teliilel A lólr]:)

Drint eg! neg,vzelkilornótcnr} ipartelii]c1 ]99] lij] nre7óga7da§ági ieniletbö]
itllj tedi]elié alak!lL it, .g\Iós7t a Sch\,rrzmiil]cr l].hé7gépjá!nú gr,átló cég.
misla,s7t a Coca_CO]a Haras7ljra le]epii]ésa\cl. \ía . tcrüLctcn n]ár nrinteg_v
n.gl\en ]e]eirloseb]r fál]rht tr]á]haló, é§ lrzcn.g\ nagy teherllirrisú. 1ó kiépi_
tcti iprri l l-.7 iz ipaüreg)cci .!:\iitl l Délr Ip.rícrii].ttcl Du.dhilis7ti 1,á

lossi \!t ásinák ]ell-óbb eLös.gi6le e_!!,ben Hara,l1l hcl}i tónziig!,i li]nitJa.
Lan.ji]tlé\,el több lrNrlk,r]rc]v tetenúiidiil(, nnnl rnrcnn}i nlunkriáLalil
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Hali§7tin ól Kra]akülásá!a] t duntharasztj rgat]anok is feléftéke]ijdlck. A7
]paficrú].1 szcp. könr),czctbtl át, |arkosit()lt i]/enerveL egy rendcz.ll. ti\7td.
n]odeIn várojncgycdct alkot

108, Fecskefű utca
A \]ÁV dlsa) \áro\rósz ós7xk dali irányú 7á.(] utclji.r !.rslrüól mintegy;_\í-l

:00t ,l l l-, .,,l l l l \,,,,U'l\\-,l, .,ru,r<,,/
korábbdn Zói]rnel naltclcn uicitit ncvckkcl ]álrák el, Az utca 3légebben
,b kdiárásnak'' ne\czctl dillij útlonllát kör.ti. a Paá] LáSzló úfiól a csitornx
m.]].fti cldilig, illc§c a T{omoklii\is ut.ájg, ]\{inl a beépileti terülel hdtárá.
la\ij üt.a cgvoklalis. c§.rk N n} ugali olLla]on beépitel1, A ke]etj ló\z .gósz.n az
5l .s úrig, cgr kb ó00 lnélel szélességü nelógazdasági l.riil.i. nrcly il elko-
\ctk.zij ]0 ]0 é! !árostiilóttJsi 1.r ,rlóka, AZ ulca l,asíLn,ona] lclJ .sij oldalán
soroz.tlban kapcsolódnak be a \árcsrész hosszanti. l00 800 mólcícs úlai a
Paál Lásl]o illtól ltrdLlh,a: Zágori Káro]r,, Knsza]a Kálo]},. L.hlia n kápl-
(án\ Le\en.lnla Pi§pang és Honoklö\is utcák LZe} ki]7ii] d Ptál LásZló
és LehDnrli kapitálr],nlca kóZöt 1r1ég hel!,égi házaklt i! c\ak cl!al\. lalá
lu!k, bar ! 1elkesités. a },isebb |3rccl]ákra o]Zlas e tel,ü]ele. már ]n.gtinla.t
EZl kinelóerl nn]]nl :rZ ü1 a donbos,rbb lcrű]eúe ér, Soknsodiak i hót\,ógi há

Zak, LlLr\eh k]s hobbikerlekke] es kiépiill köZ|iligitáSsal találko7u.k,
,11ecskcfíí tlr.5 r.|! ifthl]ló i6li.lii s:itk\d, lcfeh:i drdü\úl-gd
\itLlgli 1üún\ sii|í lli|gl k,i"ldvt (l aa?i g.l;ljljszdlbd]1\:!n]őksil
ú,ru hdszlliliik lryin|Libb kl",ík:,ck ülth. úp .jnk5:!leken,
|,, ) l |,!d ! nl 1 la j. 

" 
li,lh| ! !!ó

l09. Felső-Duna utca
900 m.i.r hosslú ulca r Dü.di \ áron].g),.dbcn, !ag},íúabban e]le|edó n.
\ an. t \'ili\rro!b.]n,
A Dunt n.g\cd ]egíóg.bbj ut.á]i..r.ly mint klépllet]en. kóZíiLágílá§ ialki]Lj
ulct Dar aZ l9-:t-as ]ial\ilágiitlsi talkóp.n is szere]re], AZ ulce neve.kkol
.gtszcrüen DUni llra, és a (.]keL Incg a náddal belrotl \ izpa,tjg órlck, ]rcl\i;
Dün! ülct csak kósi;bb lct1, n]ikor ! Dtrna ág horda]ékálnL fehó]löfték r
hókon),os, nádas pirlol. óS az jg] D\ cl1 t.riilclck.n tbkozaiosan újabb i]diiló
l.]kck a, utcasor aIa]rull ki. A ragcbbi i.]kck (i!o] kerüLiek a pal'rtól. és ]ón.
ji]tl i7 Aln] Dunl ús |clJij Du.d utcr, Nttirink|,rn a Soroksáli ilt é§ i l)una
pdfi ktjzólli ulca résllrcn Sltllno\ Z!ákulca szeí,] kiizze| ]l]0.1\ógóD kapott
jzilikl úlL]uíkolalol Igr a Dunai !árosnegyed 1'ö kóZLek.dósi utcitiá!á vált,
mcl)cl\ lrel)i aLltlibüszkiillekedósl js lcn,eznek, Megenrlíth.tij, hog} 1clkci na
g\oI sok a nye]eS lelek, külii böZö na§,Ságú és je ].gú ._,-dra]óL. cr.rladi ha-
Zalt cg}rná ssal 1 áhikoz\ a !lrkr!]rk !Z ulc,rképet.
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110. FELSóFALL
A Felső\,áros koritblri. a várossá \álás eLófi á]lalánosaD haJ7náll nele, az _A.lSó,

lirh pá{a,
E régebbi sokdk in{a] rna is ]ra§/Mh e]ne\ ezes. ]up] a]. kblD nrég á]ia]áno-
sabb, miD1 a |clSinárcs né\, dc al jdók lnúLáSá\,3L a,.fr]u" c]ne\ezest a

..\áloi' kiri].zóS 1'o9i teLie§e11 li]\áLlalri,

1ll. FELSO-SZIGET
^ 

Fö úl. a HHv pálydlcst. d Dun!, valanrilt a Duna-Tisza csat.nrrd álttl kor-
b.zá terüLet. szi3elnrdrddvány. m.]r ! lógi ki]zópkori ok]evel.klrcn jüíiin
cn iienek. lDrnt d Hdl.]szii ó\ Tdkí]n} .]ő|t ]rú/odó, rlng,v L]]bij \ig), I]w szi,
gclel, \ap]ainklr i Duna Tisza csd|omá\al lncgoszloli. mi 7irnnel mezÓga7,
dN§ági célil leni]et. dc pl, a Ilókoly sorlr] a Dunai n_varaLa,,.g}cdnek is ré§7e

Terú]eléle ré§zbcn d Fó ulról a Du a-szjgetj 1qárólr, rés7bc! l Sporr-§7jg.t.n
kereszrii] e s7igct ulc.r !égén le\o. HE\'-§illeken ál!e7.ti]. ]énrsoror!!ó |Él
küli á!álón k.l.s7ti]l lelrel e]julni,

1l2. Felszabadu]ás út
A7 

^nciráss} 
G\1lla i]l a ll lilághábon]l kijvelóen, l99] ig,

l13. Festetics Andor utca
.160 nrétel hos\7ú ulca Pelö]l ligcle11
Az eL§ij P.lijfi ligci ]rarceLlizáskor. 19]],ben kerül1 kirllkjtísrn. 1,1só..vc
JóZsel utcx iolt, tn,rjd aZ l9jO-as utcxnéllende7éskol Jólsel löhelc.g n.!.t
kl|oll, 1,7l r nc\.l kóZel20 e\en át r11e_!tfu,tol13. m4d r II tilíghábolil ulalr

Kondol Gyij.gy ut.a Letl, \lai ne!ét l99]-ben kaplx Az ulca aZ.\ndlá§\\ út

elqén. U ]tl kjdlakilotl kisebb. srrbad ieniLettő] ilrduL óS al ,\rok uicájg 11

Re|de7ett, f'i\itoli ulca Egy eneleles hízat ieszá,rrit\,! \agig kjsebb, !ág_! kij
Zepe§ nrglsligú, ]icrles cs]rLádj háZak a]kotják.

fert.tir\ A lor
l 8 51 0 un uhnfuls.li) - l 9 )9 (D u lú lú ras.li
sznlh,:zi ::d|.|ttt l:rl.\_, ..] i:.,E.li szűlh|i, öikd: ttlgju (]9l)9)

1,\:ó íó1 Bu|lúPlll!ü d: ot-szLiEa\ ::i1l:s.!lj 1nnnJáhd" lúül|! tgr kl.jíi
L,,< i.i rlLi.g .1, cg|.nni hl'jlc\órzelíLd. ü;a kufta l01Á, F!l. L,

a,l.sll!i.{.9.1l Jj ,ry.,,-ifh Gl!i:íll| ü.lul0 ll|,Jljüeíj a, l\:L!Litrli .Li-
dJtisaí1 is hal]Edlld 13la-full d :\:1ltó:\zeli n"úlliban ::.t-.ít.k]||!1.1
]ln()-l/ hc Tahldi),dat"tle a ll)la:\\liti ,1 l|;z ídga,0hDl hnn
j^li| !z.R!4a allkhón /-.l.f;.qr/ r.l.. n k0l0:\iiri ,.nnú. "dil;
ilh, Da, ii R];zrl|l a/n]r' ].t3j-J:-}l1l Ádijr, s:lg.l/., lj!,]nJ fid"
liíjira:.Aba111ipens: Odlrd l331 h| ,n|ll1.11.]]d hlddp€s1l Nenl,



..íj ,r.illh|i.h.,::eEódL!li, F.,íeínr d.olbar nllgllllí d lzűrydJlól i, a
lzntlŰ: íilAfut l|íí, l,\a1,!ő| a )i.nzcri s.í]nű. iEa:Edlahej\eríc,.
1.195,]900 ki.i)1! iguz!dta) ]90() töl u 1u|!ki l:űli,..í .)t\:ág:,s íii
iigelóje, ]9]3 bd" rlilrli]a.nik. Töbh \.il"n:^J i|1 tllcnc,úldit.)tt
l1énl!ll,ől 11 .1l:i :1nlat, 7alrúi .1 Ja| ts líó]l 1:;bb r]1l|.i ki;.a rat
í.zik n2 L1 s:o,1,.Lil\iE 

^,ígiáíök, 
\L,nali szhhű: l39}1,..1lut!á

1aklj:' 
^ 

íliLií,:l \.nllíjszinh(;:. ]90|i).

ll4, Földyár). László utca
ró(l n]ótcr hosszil utcd t7 AlsoláIosbtr
Az l926.2]-, ó!i pllcelLáláskol x]akitollák ki ! \!k kxsté]],park leliil.laból e
Ló7sagbá7a Dló!ö(ti .]só ut.ikenl, N.\é1. a FökháI! uranc\ct, 17 ]!30 é\r
ulcanévrendczóskol kipla Nl.tjd i ll lj]igntiborút kin.tóen l'ii§l Sártdol ulca
1.11 ]s9l ben kapl,r !i!!7e légirtc\al k.te§zfué\,!e] iS kiegószjt\c A7 ulca a
l)o7§a Gliirg] útt(]L irdul. ei i]irhu7amosan ]ü]ád r Fij utci\,!l Keleszlezii ul
cái ]ptros l.]n|lorn. Kinj7s] és TeIn.ló utc'tk. !égiil a \ádDr u(cin]! n]lkol
]ik A7 irl a \ádor ]lkóle]ep l'c]a j. eliös rirtga]fiu, nr.lvct !7 llalos nlca ulán,
]i]Oa lr3. a]]ii t a Htln\rd] .lános ]\lttlános ]skoLibajáróL is no\.l.ck Ezerllr
rJs7e| . r'el\őrcndörökel" i! .lhe|_1,ezleL il úü.st.. A7 ulcál a Dágaslis7ü|1_
ség,i \l]ldn.t\.7eléL.]]..ére nencldk u úfiesl. de a g}a]ogiildák j§ szépen
kiJ]]ilenek, A lrá7rk 1eg)cs a|itéSliek ei \i]n)7anx stíhls! ké]r\ilcli; kcfie§.
sok e\clb.. úíílelrri/tj]t .§e]ídi lrálrk. A Temeto ntca ulán a brL()LdrloD a ke
.\alg\ál kerite§e hú7ódil, ig| az ulcl itl cill c!:voLLl!]!sx. beé] rlell,

FiitItlál)' Lús.hj
l838 (Kan\.cní iklljs) 1921 (l'ú(haú,án)
Du]d]úrdr:ti íajinhi]ol,as l Fók^\^-I.(ll'.n 6u|úd nllid].ón t

o t., 
-.

] űl I.táhbdn nc!fug\l!|,o:ott tddalln i|,;l\.inisl;l...1 hall! llljné
l l r-,. .

,L/§ larll!:.kJ ltll.\l/.l/, ,k^h. h.]dúka!!, nujJ ú hiffuk.l l|it]\,1.1.ü

nalt B,]l:i,irl,

115/a. Fő út (Fcl§óíáro§i §zikasz)
.\ Fo út as7rkj, nlinleg) mltsféL kilonrat.. ho§Szíl szrkasz.r,
Kolálrban a7 ] !]]ághábodL eloll Zjúrotryi olszágilt é\cn \7.r.pek, A Fö
Lrl eL|e!eza\ li)koZalosaD r]xkrlh ki a t.].pülé§e. betöhött szerc|c n]i!il. Ke_
sóbb, .1 ]l, vi]'i3habolú ulán Biics\ Zsilj.§7k], úl ]eü. Az ]99l. é\i
utcirle!rcnciczóskol n Lóp\js.]ó_lestülct dz clcd.tj nélhez tért \iss/r, A7 ósZ_
s,es§égében 1 kl]on]éler hosszii rő utal \árosrós7..ka.t nnrialjuk be. milcL
kix]akulisuI. \Zcr.piik épilósz.li ]e]]eelcl.s5óg.jk \' o§Iészeúelrl cl(ari;k A



|'e]só\ álos] \7dkisl á korab]rj Bel§o-Halár uiio1, a mai l]i]t!a\ ul.áIó1 ilduL. é\

,eo.ie,,kl ,,,, 1,1(l Fl \,
]rá]y3leslleL kólfalc dszlotl úl b.]l ok1.1l]rn EZ.n ré§Zerl aZ ut cgrlnda]a§ beepi-
lésii, é§ egr,]00 nró(eíes slükaszon ,r Jelrdra§sik és Jókai ulca kólöll a he-
h,i iul(;bus7ti)rgllúr nii11 eg}irán:-u !lca l§, Te]]es jZéle§\JgiiFó úlla cSak n

Hl,\ l.L7ijláInpáS kereszlelőCtós. Ulfu !a]jk ,rho] n) nen] osnji a rigi oI-

s7ágülrl k.tliló ,r t]EV rLrm]a Ennek elLeneíe 111ég ilt is egr1)ld!l!\ lreé]rrlésii,

nrj\cl Szclrbcn a HE\lá]lotDas épii]ele eS Sfuendszere, ltlitűnühcl)e la]í]ha-
1ó, EZ lZ1 eredmell_\.'e7i, hog,! in g a pálos olda] S7ánn)zit\t .rl ErZSébel Lrl.á
tál nrár a ]00 as szánxlál tarl. addig a fu]sLi oldalon ] c! \7áInna] lneg.snl
n]cgkcldl)djk, Ez a kii]önbség az ili !égig llegfig_vcLh.li;, ,\ HE\lá]lonrásná]

rho] a hc]\j e§ t3\,o]sági aulóbr§Zok kö7ö\ nr.gilL,')hclr-e js \,in ! g\!]o
go\át]iclJsl lebra és i_von]ógon]bos tin.,laLn]] ]ámpd \cgj|i. AZ ilt két. a [cllij
\ilosi r.szerL eröse| váLto7ó A7 el§ő. .gyo]da a\ bcapi|ésu rés7en a7 Alrponl,
iórig nag). e]ökeies k.l1.s. esetenkónl vil]xs7crú ópiilclektriel, x régi iidiilijtc
lct ]el]egzetes há7ii\,dl ti]'iLko7uDk, A \í rdszcnt\ ulca snlkáló],.z il( álló
cB.\ árulúZióL bil !z ut.r n]óg c§lnltr]ls i]llc|sor kövelke7jk nrgrra,Zl a

rógi llrak széles e]ijkcfij.jnck lilhr\7ná]ás!i\dl Al EíZSébei ut.álól 7innncl
c]ókefi nélkijLi, utcáiionni a|i]Lt há7!k ki]\.lkczncl \'érleg nr.g!á]l()7i]( al
!lca ké]re, nfu min.tkó1 oldalon b.apii.It. hos\7abh üZleisorl!L tdLálko7unl,
cgalzen:l Fó iLli kij7l.kedésj c$na)pontjg (Lá\d kú]inr clrnszo alaft) lhol r
Fe]só\álosi §7ákN7 \.gct ól. ].]lcgóbcn cg\ DráS !l]ilsú, . cmlak j.l]cgi]

ll5/b. Fő út (Alsó \ á íosi s,Aka§z)
\ [ij iLnrtk a köZ]ekedési csolnóponfiól i Dunr l'iJ7d csalonti1! tanó ürá.fóL

k j]onratcnal !.rllniíe1 hosszabb (délj) \?3ka§?á.
A7 út ilt nrár nelrl a keltlárosj ]el]egij e]ókertes é!ii].t.k ki]ll haL3d, mint ko
libb!. d7 Erlsébel utcájg, .\Z elsó l50 nlélelen a7 ípdro. ulciig nlég 3 l,eL.ij
város úzlcl,ola l'o],!ialódik. rnajd n]indké1 o]dalo. lagi, g],akirr mii.n]Lók

l. ] ].gii kolópii]etek kö\ elkeznek A he } i épilés j t.lrdclct li]ggeléke a t ()1l l00
nóler hosszLjságli l.dil.tc1 nrjnt..oN7iigos vad.itségü niiennék.k ó\ n]iic
aki k(lrryclel"-kérrt jelöli lneg. (Lásd l kön]1 ]'uggclókcj köróti) A b!loldr
on, a ]52, slálrr ilnfi lrz er_vkori Laieí k3slél\, n]! \:ár!ihárr. nr.l d néhán}

hizlal (.\ábbhiladla a l]-:, Számnál l lé_gebbi l iffcl l kúria. aZ ú3v|evc7.i1
..(jr].áriurf'épii]ele találliato. ]obb o]de]oD i tómri klldikuS |lébániat.ürp
Lo.r. ] tcnrtlomtr erlben 3 Lat}irt-kisté ],1ro7 é§ Grlnáriunrhoz lrasonla]r. nni
.nrl.kle )r]r,allilott b!rckk \.ponnrki s7cnl ,|it..s \Zolr|rrrnL, Kij7vcllcDiil ,1

l.Inplolúert észnki .]daLír a K.lkli tilk. l dcllr tedig 3 HrL.\!di Jinos
,\]1.rliltoS 1sko]i als(n!g.7l1án!k s7I]7 ól.s apiilclc, \a]anrjnt ! ronai kálol1-
kus déL]inia n]i]httó A7 ilkoláho7 .g]- .\olnógLrnbos eL7{jláInti é§ a
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hozzá|iíozó 7cbla segiti a7 áihalrrdást A7 es},korj ka§lél}, i mij \'áloshíZa.
nel)nck ud!!lin aZ ópiiletcSopoí]ándk oldelépületében ka|oi1 h. vet a Heh
úrlón.ti |mLéktár, aZ Tpalos ulcii kt!uki.]áraihoz kóZcl. A7 emLékiár targ]-i ós
jrala r"aga melynek 7inne nZ áIlali ]os iskolák linuló áhdl 1öIlént g}iiitij
nlünká]ábó] s7ámnzrk eg},aránt ini7 helyi irat_ é§ kótanr-agol. egyé]r enrló
kelel czcn bcLi]l régr hrlxsZtr 1árg]-.kdt. néll,iselelr ruhákal. múh sZíZ,rLtból
színDazo mczijgazdasági é§ jpnr] cs7kö7öket, ha]ó_ ó\ \,iz na]oDl rnakelt.t,
To\,ábbá j500 ó,es régóSzeti ]e]eúnNradván_vt, l,alar1lnrl hábonLs és eglkori
tii7o]ió_lestii]eli lcljkliákal, A7 eu éklfu külinr]egessége a 300 ó!.s épségben
nrlladt kolópkolj J-alrész].t. Drel),eZ a l.glógibbi ép hara§Ztl fu]mxlad\,án}'. 

^kolábbi lrel)i liizo]ióSág 19. s7.1zadi. nra mál ne,n használi ]olas sz.lkoc§ija.
r-ecskendő koc§ijr és tuzo]ló .§7köZei iS ncgtdlálhatók. Ezek a núz.un]i kiál_
litási an},agba §oro]\! eg} sa],ln]s kis fuzolló núz.ulnot képeznek A Cranári
uDrot kölelóe p.djg ni dkót oldalon ]snél úzlctck §oláva] 1alálkozunk. n]e
lyek mfu ke\,éSbó Slinín kö!.lik cglmáSt ln rt a 1ilsij ró§7e.. de legigkjsó.ik
!z utit a Dxnn_Tisza csatonra hjdjá]g ahol isnót \innr7ik x Fö ú1 iell.gc.
\íncgemLíthetó. lrogv ! ]]5_os szániL haz Bákta! LN ] .e!es or]entalisü
,ll ,,l ,lle] < 1,1 ol ell](k'\| e,^l \l.:,,,./,l ,-,e,\,^l n,. _

,U,l U\,lo_d,Ij, ^l|,,_Jc, l. <,l|,,,, | ,. /:j,ol,,l,,,.,l
,,l J, lr ,._l,',!,,,i J.l,il<(l ..j ,,ep,.l,Ji _

,,,,k,,, \ r., Jll .,l,j1,1 l-d.ke,,-9, ,,,,\ lo
ú1 \ádor utca keresnc7ődéS lllánj kii7élesediL. airi MóIr x]xkuh k]. nerl cj]\,
kor a iilu cí,dárl el.n e7 lész€n hditották ki a déli határo. ]e\,ö köz]egelijrc

| | 5/c. FŐ Út 1sto_es ofszágúti r.ész_táksoí}i közút)
Á \álos l:ij trl Drenlr \űdLn beepilcü tedilete n Dlna TisZ! csrt0 ]án hl] Dleg
§lin]lk. [.nek elle érc a7 5 ]o_es út nt is Fó nt etnclczó\t ! js.]. bfu je]leg.bcn
neg\áln]7ik. i\mél orsz'igíLl leSZ, Eg],ik oLdiLon aZ.ldij\c] boritolt Kált,árid
donrb kisat] n]á§ik oldaLán beepi(ct].. mezogazdaiagi tcrú].l \an, Ez c§utitD
Tak,on} .]otl. dz ulols(] :00 nelcl.n !áltozik ahol bal(nd.]o| kisebb lpari
iizerlek, _rl..rbcn Hil.rszli ó§ Takson}, hrtálálá] bellzlr*úl as ii71.iek 1aLá]h!_
lók, hl a llj út kóZigd7gllás Szeri)rt ]nég Dunaharasllilroz ttlto7ik. de lnál
Tlkso!\lr.7 kijtődik. aho D nt lakllrvi l-ó úl isnel siirún bcó!ilellé 1,ál]k. [z
eloll ]elcnlij\.. k szélcs.djk. és eg) kjsebb Tnksolnly,rl kóziis ü7|eli lerel a]
kol. nrcL!nek kózépláii. e8,v táHa j.7] csupín, lrogy Dunlhdld§7d1 e]hagy!d
lnáI a takn r!,j l'ó úbn hx]adunk, (Bólebb bernutalás..T!kso.v h3lári ü/1.1i

116. Fó Liri kö i]eh kö-)
A Fó úl ]]s !s s7álnánálkja]akul1 nrinteg\, ] ] 0 lllé(er lros \Zú kir7
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Eredeli]eg n \!]t krstólrpdrk m.]l.tti s7tbtdon hagrl)rt trü]et, majd hoss7abb
ideig r ki'zsógi jskola lnezógazdaiági g}akoí]ókert]e \o]t. A nagyobb. kól
háronr hitz]rc]lnag}Ságú terü]elet aZ l9i0,cs é!ekben palce]lá7ták til. Drcg

]rag!-va a be]áró utal. eg}, közt, .{ kóZ zsákutcaké.1 6 ] lakóháZ szánára
biziosii aula]s h.jil!tl)t kijzvi]'igit'is§al as a hkóhá7akhoz kióDitclt kóZrniiveze-
tókckk.l .\ koz léúehozáSít Békj- _lólseI egykori VB-tllkár kezdeDré.v.71c.

117. lij titi kö-lekedlsi csomópr.nt
A l ő úl kij7a|lálán r Fó (5] 0 .sl út a! a Dó7s. Cviilg., (5]01-es] ut taLalkozá-
s' ]ij kialdkult fbrga]ni csonótont Dunaharaszti cenlrulnamk ]egfoIgilma
,,ob _,e \ ,-\-,,]",,, Pl\ ,,,.-l,'

, ü.l l, ,,.,,,,l ,,,| "d\l \\_",l
\e7.tó I)ó7(a G),ajrg}, ul, nirrl lrel!i l'oíg.]]Iiil lebolryoLiió rLlrk találkoznal
cg\lna§sal. itl halad át dé]i jlán,lból a Takson! és S,igedrtldn lilö] érkezö. nZ

Nl0.ís iltra, e3},be. Dunántúlr! jg].kló f(íg!].n] nag" .ólze iS Ez 3Z 5i(les
iltli]l d7 5]0] cs útr.r letérö országúli l'orgiln l is ie]el)t] \llnde7 s7ük\óg.,\ó
1c{(. furgiltnr irá r,llólátnpa be]ktaiasál, A ibrga]onna jelLenr7i;, hogy .súcs
idöberl ]ímpa\ á Ltásk.l ! dé]lő], Taksony l-elő] élke7ó forgakni lobb SziZ nlé-
tele§ l(nlódást jclcnt. Sokszor kót háron ]ánrpd!itliisl is \jnri ke]l az álhali,
dl\injz, Jcl.nlos a |ó ltcán ahrelró syalogo_.]brg!lor11 is. Lr_9},anjs i gycrnrck
.r\osi rerldeLók a kevósbé fulgal,nas.obb o]daLon vanntk. .\ sok ese|re ba-
bakn.§i! gyalogoslirgalmlt \adij lttkcl(] a clomópolrt 1ilsö\arosi o]diLán \ an

118, Fiirsl Síndor üca
A l ö dl ál], lLI.!n.\ c .1z lilltnrpáfii idijjz.]kba!. 1950 é§ l99|) között

119. Fíi7fa Utca
Nlinlegr ]0ll mat.l ho!S/ú ul.r rz Alsó\i!osbu. d Duna Ti§Za csa1olna kij7.
Lib.n
1!90-ben]öt1 Lélle. x \ ásal ]eL\ i Pá] ut.ábóL kjindulva. nlpjt rlrhoz képesl ek-
kor n]é3 cslk ti]. hosszúságbdn a,rk:00,1b.n ópúh lov:lb| a csat Ix
paíjg Kji]!kilisi]bart szcíc|.l iátszo((. ]rog} ]990 körűl es],nag,\obb i-ljtU]
iizcDr lólcliill a leriilelen. ehhez épiletlék ki al ulal. lneL! nevét iS ckkor kap(á,

.\ !é\ adájban egl,él1clnrú.. s7ele]rel, áts7ofi, hogv a cslt(nna tlrt azo]l réSZe,

nho\i á7 ut.! kiór. nag}on grz.lrg. ,za|, hr.gulan)S ,Zonoru fiizl'ákban l:7cn
d 1.rulctcn új l,rkóle]ep iS é]rül. Elsó házii ala]rozísít ]0().1 .k1(']bc.óbcn kezd-
léL meg a Fiizti rLt.e ó\ ! kiásx7ó Kót]sli ut.! ú]á]kozásilrát,

1J'íí: . 1ídllmcíí] íii..]: k.j:tii díLhltííi:a:.d rll|iu\ii s.kjnnd
Lrful túJn,r Errllla lirj,llii.lsl!"rO luj!árLi \álla,dta d s:anknii'l:
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120. (iagarin utca
\ Tompa i\l]há },ulc.r n.\e aZ á]ialn|'!1] ]dó\zakban, ]9]0_199a) kil7(jtl

l21. GALA\,IB-TANYA
Dunaharasztiltk e3\ellcn, tiibh népsláIn]iskol ki]]öi eg}ségkén( n},i]iánlar_
lofi kiiherii]eli l,]kóhe]_ve, az ors7igos utcaicg}7ikb. j.. fehelt ian\á]!, A Paát
Lás7 ó iltlól az OloS7 laíokl!l sl.mbe| kiág,lzó kiscbb ütcli.\ka lköz) \clct t

l22. Ganz Ábrahrim utca
\linÉg\ ]a]0 nótcr hosslu ut.! d l)éli_lpartcrúl.tcn. !7 j] es úfiót keLelr.,
A7 uíli glakodlrlrllg x Pnál Lásl]a) úl fo \13hsa iZ 5l_c. u( 1úLú oLdalán,
\lgy l.h.lbnlisit ipari úl. nret ]elenlós ti)rgilom Drellelt sí]t_vLr§ slállihná.vo_
ka1 lbglLt., jllct\ e irldjló ii7c]nel szo]gál ki. Nciót ]00.1_beD tórié|l ncsnYitá

Gtlll..lbruhá"1
l8I1|Ltlt?í-E bríkh) 1867 (Pesl)
l'lllinlíú e|,"t, !il"|s d rl!|u| lhc:údt lnöiíie ]31) b.n kLn:i]í
,\fug\l|.|5.tigtd , i!! d,I|rz,a/ ].1l:ilJlohn ij ő,l!lle|].;nr a1l,nll]a:a]
],\11 he Bfulal" Díill|^í |liil01l. hal ]e.delbc liíkilll d 1.1/n,$l;{ j:!jt
stgkl.il \:ollLj]ó d]n rl(.l /á,&r?l Ié\:1ill(k. ]313 hd" íihel\. l
hon!,l:eleg tLj:z<lre ;zlliiíí.íí ásnik!! t:s il.wipl\]'lkdí l:-l:|l u lza
blds,ig]ú1 ]lkltl .killlk l. htnrl!íistí íellij_q.|.\:/l1kJ/, ].{j] nr1 tl'
\il,L1.1!l l))iian)1! l k!ftgi;llö\re]: lJah, Bum ]3]))11sli|í kn.\it|!
tlÁ.L,k E\á|láslifu fd]i íclh0!: dililájli Ilj;hitáLl ]355 b.ü \zdhd
dnilral kupOlt , lk!,!1tL! l kötcg|'jnt.:r:i ]n !lí!|i li; L,i].\ gnirlá:lit ,1

]asúll])ítln,l, liol,jhdr1 ....l {űl Lilldk lútl"1.1, k )1I{1il.t! al.tt: y.látl-
nún(;"al, 1Ll\dIiai tö:! ídlb-luL ! ,\ía,alLhilnj k^lii ür|)5
l;lzap.ú|óPdi ál!anlk is Ki,.ú!t) ,fu lidnn 

^dl 
kij.tril, ,llechl\ dtl

11k!\ir\ai gat;n b\(il.b n]]c\.ll\, ::l(jrl"lli,llt ki;|ií h'ifí|,. üln;
tlli l,)r 1.Il i:./l, 61l;rx.i/llal d: /l_i_í. nlljd d: ]i]61 i|i pa-izsi as
d: 1|ó2 i1! i. olt! , iil;glatil]ű,i\nl,.r lip/ía1 n! e]l r3.j3 h.lh P(,jt
||íllhlr.ihi,ni ]rlnt\rn,tljt u.glir:ú.ll ,lulkáJd idt!z!k|! í't,|őíijlíe
O1tgliil,|5 i.íí \11ln1,1issqd ercdhl<ilvkL:|)P l!]lirlt.li ].i veft,.\ ii..n!
hi;] n nai Gdr: fl]lúiaí.k

123, Golgota utca
Kólc] S00 nrót.r 1]oSSZú utcd r lreiót.i.ligcl...
\.\,éi 17 ]930_as a!ck elsó felébel ktlrtd. lnikor a Nérned] ulca ikkoli végén
.g,- úi kii7t.nrctól ]élcsit.tlck, lehál eZ aZ ütca.eDr a l'eiőfi_iigeli parccllá7á
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sakor keLelkezefi .{Z Lr1!! 3 \,árosközponüó] az 5]-es Lri l-elé hai3d\! a7 un]L\')

k.r.\71ulcáid r Pctijlj lrgelnck. Á \an]c,]i útbó kiiga7\r al 
^rok 

ulcarg Il-
l.rd SliLáId utbtlrkolaila] relr.le]kelik, ln.l} azi ko\clóc ]élesiih. hos},a7 5l
es ú1 Dünrhrlalzti b.lt.rillcló1 .]k.íiLd s7áka§7a x \' rx k.lcti ligún cllc
Slii]t Nln aZ ul.n kezdetéJr a korábban 1[ég ncglc\ij lenelö már nem ]éie_

7ik T]o!!zdbb tilsziüoláll lCti;s7ak ut. r. ]00]_ben \,ó!]eg n]cgsziurt Eg},ko.r
ierijlele j e]enLeg, köze ] l 5 0 lléler hos iZú és s a] lnól.í slé]es beépiteden teLek,
n.l} lclrclij!ó 1.izl, hog}'ill .rkll .g) ill tór i\ kialdkü]io. (jo]goti larkórLl EZl
kó\,eiően n]á]ko7unk cslk n]indkéi oldaion likóházlrlJia1, AZ ul.a xlcu atr és

Slalc\!óg. alolr]r.tn rzrrkaszonkónt m(;.tosül, A7 A..háss] úiig ]olrb o]daLoll
fó]eg t'ötdszr|tes, §7enrben nr33asOb]r é]]ii]eiektrie] ta]á]klr^Jrk A7 eí kinctil
szalaslon t lí] rnoderlr. galá/sokk,rl .glbeapi(clt \ornáZ,r1 lilnlLrrlk, Drejd l
nlél \ áhozik a7 ut.rkót l s7cnl lstvá| Lrt.n ulán. lfi]en ! hi7|k 90 !n a cnc]c-
, l ,, , , ' J U e - l' . - r l . . ( , k( (, \ } 9el, \| ,.l,J,

léi7. !tn]p!l ko Lijkan1 hasz. os ított

l2,1. Gomha Utca
,10(l nrótcr ho\szu ulca aZ Itari ncgrcdb.n. 17 És7!k] Ttll1cliil.lcn
Ne\é1 ]003-bin k.t!1l a lnelLelte ilLepii]i. KöZépke]et-Enrópa eg],jk leg].le.
lijs.bb g.mbacsird g}árló ü7.n]alól A7 ulcx a co.e (o]! ii7cnrnr.] szcnnr.n
nZ lrlnri LrlcálróL ndu] kj Közinulelrlefi jól kiépiteft, lbkozatos jpafierül.ti

i.rj.szkcdó\l lc]r.tó!é le\ó út, mcl}nck \ógan cldil\ lóssz.l találko^llrk
,1 sohlbi. lld tlú:gs']nl.ürA, h)r\ |!i|lill l g|illnö]c\liik kiila,l\j:l;
órtlgs!.!.!a l *,A o|dlzll]t .c] €o rhd 

"lüfulhatni. 
!.inlld|dn li]. L:i

l)ün!hdtdl,í l is kötn\ ikt]1 i\ L'!\ dfu l,|ot kdldl](^ s.Nhd nn|]- ial di
k.1|s!hh 1: !h.!i;Eonbl)k ]lij:lii\t||.,l k hdíá|ahún l.,g9dknlbbrn !
\1,!iilo, ,ákkdl ó\ d l:ip.1,1.:k]i.l lp(:!d.|Ill d ,:ikí i\ d. áiú\ .lt\l
]it|!l) n]lllo:hOnnk, iij|.1! la a. dlirll!:llJ.jJ J:.jrrri rr a:;oirllo_,

l25. Gábor Áron utca
Al E \lali ]t,rl(c.iilcl.ll ]rZ 5 ] cS úiró ] a7 it.l i ii7.m.kh.z l(i\ czcló llt
A nag},t.h.rbiri\úrd lcn.zct as !7 ,\l .§ uüó] mindkét oLdalrd ki\.Zclö lparj
út .g,-.]i;l. c\dk nyug.lli iránybln ótii l k] A keleli ]lánl,ba 1cr!.Zclt .ó\/rLek
.!ak cg}, kczdij szlkasla óS n!onn o.rLa Lólc7ik A mál nrcgapiih szlkasz \e-
7.tiki!z baricrúlctrc a lTalár iLlró] ! ti]lgdLn]lt 17 j1 cs fijúrra lTosila]elen-
L.g 10(l nrótcr, dc a kcle(j út.ó,7 kjapü].sl\. eg!,iitt, ti)bb .riit cg} kilonéle-
r.\ rl)nro\:]lnl.íii l'oíqa]n]ú l]r lc\7 N.\i,| ].]98 hrnkrnlN

Gáhot innt
l8l1 (Reíe(k) 13t9 (t|.o )
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Tii:!í i;|Jldq),, d: önlilló sz!lieb. tilzé|\lE n?gekmti;je is |ópa ouylo
kd ),likót 1E13 nj|lrlb{ )3 ú d s./si\:",/Ál r.s1l ,\:e/1.1_1 g!?ll.!J
lcghízíd a lószerg,ulttis i, hdlíck:ereles nlgszer,-e:é\ilel
el,n|]ljl,u. K<il\;\j] he]len, S.entkercszl.ti lLi s:nlí! ],inlc

drf,dgi alLq rúlkiil a ielir|ekkr !,li},íó í.le?€k y,,át tekní.ífu } eg
,4z l3]ii ]ú)f.hll).t )9 l hid|i gi .rnúhdn k!í hdtí|rta, b}on gli]d ie
le ü;\ln ]!,z.áiánú a Llilzli|i L,slrufukkdllzlmhtn kíl]lotl Előz.len.
hlz \'éhá \, hóhul) (llu 7a ,jglil airí.tltí: |eLenti^ v]t a: lilfuld neg
sz!^e.t,/l l|;\.ct il lll\ta p(,-gaiJ ni s is. Kos§!lh ódeD.l !lisúeJ!sé
íi] in"q)i ta]rgh]i l. ö,a]la szakeL\ íIi.é|,!g íőPa| d]lL," ak^ll nc
l!:t! ki §t" sokkal ezLLtán az uzolL L\ukLéftn. |igligohóLól klalld
t:!e1(:!ll\:lrttL,.

126. Gárdonyi Géza utca
].1(l Drótcr ho!szú utce a Rákóczl_Ligctcn
]\ l], lilágháború után alakull ki. é\ nc\,ói is ckkor k]rtla, j\ rőlicl é\ k.jkcn}
üict d Kd7jnc7_,- utca leglégé1lé1 a S7achcnyi ó\ l] RórrN) C}ólgy ulcát ki]ti
iis,zc. Ddg)obb ].jtéssel n Rónlrt G}iirgy utcr íiló, J.].nloscbb kozúli lbrg,]l
.r! linc\, b.iil nanrj úlröf]ditésl ]e]c.1 d Tnn]di ülciin lil d \árosk(iztontb('rl óI

Gáldon!í (Ziegleí) Géíu
186J (Agárd) - 1922 (EEe'
hó, kL;l!Lj, ú: lIL! fug|d 

^:özélliskoltiLt 
StlrosputuLolt i\ Plrt.l lig!:l!.

,|dil a. cgli tunt!ólieP:i;h. íd ííói ak]c|cleí s:trz.tí njhh he|1!, \alí
tdlin; /Jf!l].,, Cf.;}hn ú Hd.tj]lk, ú G\óJi K|).lijli nfujll a Gli;ri
Hű,ilp ü!lAllí,i]\l1, \..ll ! TanilOl.aJiL LiüIi IiÁL')illtl)L, Lünint l
Gafub.,]Lnls Diák.íní; r\ő1 i iltlupjl \a|!llii v},s.i \0ll1 j.letlt.k
,1|l d hldlpljll luPokhdtl ij l311 i.ri]l Penre kcíiní ;i BtlrÁ,sá -
d./ !.qJr!;gi|.l F.j,-n 1ryLil íótíé cíi kótk!!\\i]]dLLlíLi]Llk lúk,;]11 |cx
l3q 9- ki:ljlí d \,í|g\l| HtJiap ml kdki,la. Ill.:!l!i |o dllfulisli
Lrkl,!llt is it| E|x:lit ll,aj\i;b|j kgloEttllo!l (;öl.. Gil,.1.k\ek,i l!l!!k
ij tc]íí; l.\rJ-1ll Ec.Ib!n a!r !n)iló itcíhcn 1ílülInkü|;] L,]:ár-kó:\a
1. !, liilt)1 lll|)t) u: , E:<Jí L:|il]agok' i]9l)]) Decieler!se, .,A

ha| Lníi cűl"ll:hIn.l lllldrn(s jiÁ|f. d.\!,?:.li Szhhá:ban |]l)l)]),
a:0,]:l]g.s]]it l.rDnd!.lldl,ó iló|i|(; llu.. k)nli ün^.i d üírrt,
ü.Lid]d \.ánúlle|ó !ti!]l.i 1..g|i fLirhd lcrlllíik el, Err]:ati.gti
ha:a: na cnL:t.lni:<unt.

127. Gvárköz utca
Ri]v]dcbb. .r rdössze l60 ineter |o!\/ú utca r Pcli]li ligclcn.
A Nénredj íLttól indn]ó c§ Sl.nl TSnitn ütcáig 1aíó ulcácska. eg}oldalx\. Pálo.
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o]dalárl .r lasul lllálhitó. !r]x.rlDl a NlA\: dolgol(jk raszó)c apul1, aZ .i]lomi\
ho7 no7ó en]clele§ hitz .\ pár.rll.]n oLdtL likóháZii ]óréS^ enreLelesek, \'lrs},
letólélbeépjlésesek, §zep k..t.kk.], A7 l_es Szal ú hazbaD onosi íelrdeló
llrrl. aZ egj-koi ZolJkeícszt. \e\é\,e] aZ i9]0 as ulcilcg}ZÓkbcn, iilch. a7
l9].1_ben késliilt tJrkcpcn Dlég lrelrr talállozu.k, bál ]ót.za.at nrár lcLijLék
[zl kincl(j.n ktthdtl! nelél. rnefl,rl ]s]t a§ 1iL]a|_1le]epilélkélerl Lr1ír sze_
rcpcl. \ nalrdisbrn s7e]epel]álszott, ]rog\ ez a \asLrlhoz közeL eSó teliitel a
kat \ iLághábonl közöii Harlrlzli ckkoli ilxteó]eténel } o]1a reizc

128. Gl,óni Géza köz
A G),ólri GeZl ulcából n)iló ó\ ! K]apka ntcájg nrú sz,rbál]-1a].1n ál,rlu, (.b|
rJslc\ ul.r dz A]só\árosban
Áz ]9]'0.s avckbcn alakut kj. nikor r Kldpk! ut.itt mc.lrhosszabbitl,a r
Biklev alótelepel kiilak]toúik, \voml.7elése spontú kj3lakLrlt ulcáli r'lla]
A G),óni LrlcaboL kirrlduha 100 D]at.Ic| ke]etj Lrárl),lran hnlnd keftes csaLá.ij
háZik kozőü, Frt Lö\,eto.n "T !l!kban kéife]é n\j]ik, lralra rrnnleg} 5l| nrólcr
]InssZa1] a rcgl lcnrcló kc]ilasé]g 1ií ésrak 1'clJ !al,] i\cll]o\sZa|b. nr.tld.t.
rókszi)gb.n n]eglin]k é§ eg,v köZcl 100 n]élere§ irlléSszel éS llrlürár sziLárd
|utko]allal kjér a K]apka ulcllt. l1 tésZ t-orgaLrllas és iUIiibeé]rilésű, csynrás
nrelLefi álló c§!ládi hi/akkd]

l29. Gyóni Géza utca
]j0 Lnét.r lroiiZú. óllak Cta]i itír),Lr llcn al ]\]sóltlrosbaD.
Al ú(ct r T.n]clir utcát éS i Kjrl]ln ulcát kirti i;ss7e Ki]7a.nj ras7óbijL !

, ,,,, ,, o,| ,l, .,,l, l^, ,

Aililn Lrt.áIoZ 1roL llé]ktlli s7a]es Nadkák é§ ]ó] kiéprlell ]árdák je]]elrv]k
Lg\.r el a io kiépi(etl!óg, lendezetség. .rl últcstri;l nrár.cn nrürdhttó cl.
ITálal óbb\ógiikb.. fii]dl7inlesek ,\ Knrizsj ut.á.áL még nrás !7 ulc! ké]]e.
n]cfi it r \ í7].ve7eló álkok §Jelcn \a.ndk

l881 (G!ő, - l9l |- (Krus.l1üi!rs.k)
Kijili; |jriliró,l |iJilií Hű ili rók 01 r:li c0., ísr ..v]lt lJl./, |3r:.+aij
\ i,:i nl,:íú 1diLl 7nök a Pin;li Tát,ará! t.llil l1)a: i|] l1 \\!gdí
/n.{lnnJ:riql Hiuló hll,ő ,lLlnl\ll!1|n1 PESOr,lJdr ]9l)5 !i;!
G|in.j| i|,:|1;|1 Llk.h nL nlal|i a: dií;d,nú\i s.ó]ldhilóí h^líalhal
r,j:r_g.]:{n /,il / .g1 aÁ./1di E,lel]clí ]|,Jió-Oö,lJa)1,] 

'dl,n1 
/l j!/ai..L

rl1;llQ !:.]lills:r;L !']l)-]9]]l,(j:ahasa|)b i ldp!., t!íafu a so])|.
/]i .\'.,J:?!i, lú' "úükanil:nl ndxl a snyn)] l ihlii Lu íi1.1l';,t \..t-
l.\:lój. ]9]: !L')i S:dhndki]l d Bia,,1,oi HiIh]p slgils1l,e!.!ijjl. +ai
,l./iil.( n,túr]í-i l,,^ lig j :!li.s:íaji. lL)l1 \ahi]I s.dhdn]:át|)1 j n ]üní
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|,. plirdttdliko!],énl .1 3. hor\ail gdbgelcd kólí,]ik!hi"],.1 h]sszl'!
il€ig ofu\: anbn dlaít il]ló Ptzcü1),:;] 1lftlhd j:llgál! !holn hál)otli!
di.ninő. hd.alrl dulailal b]1,1ito!Lll o k1lo ákdí ,1 \ti!, .l(,síek,,
ll)l5 ltl! lfus: íOgn;,]hLl c\clí I:1őizit 1!ltl|b€. ürajd Kij.\:l\:, \,ógiil
d k.!l:. ojdt.\.Li hllilagolytibotIu lcnilt. is 01í i, hdh úeg Li.,ő rct
se]ii;!.Le nls a, oshlr iolí h,ze ]l.slhc, i!1. 1,l!g. Onrdn jrlllnlla k,
BúJarsüe K.zd.lb.fi dic:óil!u! a hlibotLil ú1!1id dz Liíólí,zc .!d;sek
hdlli\,ift li\iilibuü d; ó]ló is nrí,s .!ln6ilujli}ic iu!ó!l €1

130. Gyöngyvirág utca
Kjscbb, nrlrlleg},]ú0 nrótcr hosszú ütcd ! Prrtdicson-szigeli iidii]óierii]eien,
lre\ét l99] b.n krtlr,
Az ulca i Ponl} Lrtcálo] ndul, n1.1jd nregI.rii]j i rmg},r:ldri ót, és .g\ úidbb kd
.!nn,r] an.dk hátd hijgött !'|-rkson\, 3übr nnkoll]k, E|ü]elej az ulca kezde-
(ó! szok\ál}os iidii]ók. a \oh \i]]a]ali úCtii]ó rnelleí es nróaóft x7onban 17 úl
.Id.j g}dlogúl(a \állozjk, ós kcd\.s kjs saliila ad lclclőségei Eg},eLágazó
]1rellekös\énle pedjg ege§Ze a D|nálg 1.111

1 3),önE]yi|ág: l,(lltlhlikn|. |Ji:ar\ li |o l)Llnahdh1l:íi húnlJ iba, i\ Y1
lrrli oÁal tol.rlrsei lha! d g.?lzúx i.]l.s.!I$ /dg/.l .l gltillall i/'./!,
\íátd !:ckhlii d. lhli;kbi' ]ti|lt:, lj r.n1 ln ddí, í,!, t;llüli ( k a
li!t:.111,1,n talilln)zh!lúnli 

"z2!] 
i rli!\.!:|ó iii.'|j.r / /lr. t,n.!, lilL

ful lnl ,!r,!.1; i)fé n,,]i

13l. Hajnal utca
2]0 nrétet 1]|ss7ú ut.a a RákócZ]_ligelen.
Ne\,é1 i ll \ilitgh:.lboúl kölelóen ka]rla, bál né\ na]ki]li ..-on\onata negllr-
Lál]]ela] i7 l9]1 ós l9]s é\ i lélkéleken, A7 utcr d Nónrcdj ulat és aZ Akácfa
tl.iit kiiti (issle, EeYctlcn k.l.\zt.7ó tl.!i]l r Tókol ul.i, Háza] \.'é_!ig egr,
Szjn(c., kcrles, cs,r]actl lrilak, Ki,cbb rgtlnu út Uneste SzjLáld brnkoLat né
ki]l], Kiepitefi ]álda csakaZ eg)ik oklalo1l }a,

r32. HAJÓKIKÓTÓ
,\ Spofl Viget l\,ugali olLl.]]án taláilrró. ncnctr.ndszeni hi]óköZlekedélle ki
épilelt kikijló, Az eg},kori nenetrendszeni lrajóiorgiLonr nrd nrár.c.r lalezjk.
ELobb hén,égi kitánú]Lól-orgnLorün csötrilerll. máli csulii. a]lQl)njlag halznah
kikölőá ]onrá\ n]cgle.de]i kilánduLliha ók s7inrárt. .\ kikolóálláSról szj]r kiL3-
liis n\jli]( ! DurLa lgrd a, d H|\' hidr!,

133. HALFOGO-GAT
_\ P ad]csonr s7igetj iidiilőneg},edben ]ross7ú jd(,. lil ]éÉZetl gát i Duru-
lj§7i.slt(nna kczdctilósza.. A Dij\,ényc\ij htliljták. (]rlSa, an ,l) c§alonrába
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\dl(') bclclcljtós.kor lót.(itetlék. hog\ egakt.ti]rl)zzt c halJ'djták bckcri]lóSól
t ráckc\ci Dunt ágbt, Ezl a liladnhl rleg!\e]l élig cl is lá1l,r. de ]ass,rnk&l
lrlsznáhalál]anná ci tö]ó!lcg.ssé \,Á]l. ezért a !0 .s e\ck \égen elti\ol]lollik,
EzzeL eg],g,va]ogos, kerékpáro\ áljitlá§i ]ehelöSég is megszrrrll a fnrndjcsonl_
s7]gctlcL s7embenj f.]só_szigelre J.l.nlcg len,lre lefiék r m.g§zu.t átji ó

13,1. HarasZt}, Fercnc utca
6aí] nróter ho§§7ú nlcx i Pelöl] llg.l... ! BeZe]édl_]akólelii]eieD.
A l(jL kjépitelt ulcx, meh i Bez.ródi utcálól r ]\lLrnkács\ Nlihál,! ulcájg 13t, az
Alok ut.! ós a \i7.]\.7.tó álok De]]elt ]rúzó.tjk, \'inhdn]r. r \íunká.s),utcán
tul ! lakótrrk no\.kcdó\ó\.L e3r,iLt1 épiil to\iblr, r\l .\ ] .]\ n,rgtáfuk rne]lell
Lren épi]]1 ]láZsor, ll lllc! cgj-o]daL!! \7 ulca háZni Szépek. kellelrles ben!o_
lrást kellenek, lolldozoíak, gYakllD vil:tllos uicxfrcnürk. dc stiLusük 1,áLn)7ó,
n.nr ._gr-séges \eléi:00l,bell i lakó]rtrr]r Iialdkilisánlk kcz.t.lóD kaDr,],

Ho|dsi4,1-'.rcnc
lJ50 kijliil (?) l515 köliil (?)
,1luli íőispliü :..öiAi, najd hól.]ti.]i L)(i". 11.3,1,rn d ]iil!il\ :.1,ca-
n.l l?/.q.ill /]ÁJ ó! lg _!:ok.]1i i, lIu)l1:.l\ loh slöir.\ bá"jd t.lk|
,li]l! 1nt],níjrpália i : ryllúreklk,- 1 olí l 1rl hc, s.^,to, ;l Li d j á
ftk IaPlíLill1d ieíí \ng\ l,iltoll!..|:i; v]í 15]8 han TOLI l ]ó d
lú!O\í ll|iiiek 1 ]a +adh(li ]5, P!!ít 1 1 Flilrbe, ] PozsltLib! 3
i:!\ |)::.1\!":.l lllub.rl ós ttl.ii,:Ligb.;l li!ló űi|l\i ll|addl lal irni1!-
úíí lií i.in|aiük ]1.1.i. ILli;kó:hen .l|elzí.ííL, dradi íl;i\a;,s|iglií as
1?h rün]! rolnikdi slli\i1. Tlh(:Jkh i í.,|á|ill s.o1ül |llós,nríí\íí
h.1. ho! Hdttl\:íí rllv(lifu r Húfu::.tl iHdllsLi Harus.hj Ha|u!:!l)
,.:!!lnl n!h".ll hOJ|zíü hi] lókl nol\(; t(Ejd. Huxll:ll tr.r. l.l/

135. Hltár Lltca
l991 i_! i.rajRűr!} G\in,g],t]ica nele. Rákóczi ]igclcD

|36. Határ út
Közelkél ki]oméier hLrsszu, á|n..ir flls!]mil i]t a Rakóczi_]jgelen
A7 ut.r..\at ]9.]l b.n iz iklori ulcarcnd.7a\kol klttt, Korábban Ki]lvj
Hnl3r xl 11e\elr Szerepell, .\ ITdtál ill korábban n r1rai Rónlr}, G],örg}, t]lca \oh.
Ilatár út ut.!.i\\.l s7i|te lrirl.]en le].pi]ló\c]r l!]i]ko7ünk. j§, \árolunkbln
i§, A ]elzolálnpris H,rlir u(i ldsútj ,1tli!ólól kijndnha köZe] 1,5 kilornélelen
ta.\].gc! hrl1l r b. só ]!kolt eS kii]só nczdge7dt.igi tcrii]ctck ki)zijti, .zt kö
\elöelr azonbin a B]átll\ ot(ó ulcánáL e7 harj ]les_ved ulcájál'i váLik. s \ égijL
tl 5l .\ li;iltnál r a]sonki.lános ulcíba lorko]lla ar lagcl. Fontos ú1]! Har!§l
üllak. meí eg}lnáSba kapcso]óLlal utdk ra\én ij\\zekölj e ]eki,res}cd.k töbl)
.ógat, as kir.7.tij útl! r le Sól,nros éSllkr rószón.k. t Rákóczi lig.tiek és,ll



lpali Deg\ednck L!]lek e]lenérc. c§ik .]/ ]990 cs óyekben kapoit szi]írd bLjí
kollní, d.rikoí nrár a7 lpali neg_led iS épül kezdeí. cslk a déLi oidala be,
é]r]teil. b nrál nZ esz,rkr oldalon i. kj!]lkulóban valr cgy l(isebb ]aki,r.g]-.d
N,llil},\r, \Idndu].. Kikelet ntcák .\Z ulll ki_cérö lakólráZrk dé]j olda]on több-
Ségijkbe11 elneleles.I. !dg) t.tinér beé|iiéSes n!g\obb, egyedülilló kefies há_
7ek A7 lplli |.!\edbe! iizerii ótillclck.7cgól\czik,

137. Havasi Andrá§ utca
l]0 nrét.t 1r(,ss7u L]lca aZ Alró!aíosbrn
\ párláLL3nri üőszakb,rrl a Ság\ári Indre ul.tne\et i]sclt., A szijlijh.§ as r
SZi]á3,!j utcát kölj össze Kcslcn\.bb, s7il! t] burlnjlr( núlki]lr Ulca G\.]log
árda és e§el.nkénl sekéh áfuk cSak az c9\ik o]d!lan \,r

1883. noyc ,hal l 1.(Du"uharus;li) -

1 9 15. Dl álthls 2.t. (Du nu h uí!\.ti)

!.!L jpa t BkillPl!ll, lLln!l!1r i! ]9a9 L)l" \:a|,a
lú!L |i! T;)hl. liiihii|li\|||!ban i! ]|1]l. nli l!.ll.

<il
hlfu|Ii ül1l hLk.Jlih d lllPn5!!i; lls!íi!.!bl.,nlll
]92!-l\rr !z IpurttsLiiit,t llliiA|l: lt)luttotttiL.

]93|),]6 bl" i, ]r1() 1\ kö-ij]! a rdg\La-\igj hí),á| íis:íL,í i\ hcnjhl')ílL,
,1!L, ój !zel c|)cr iáí.,..tí ,1 Hó\ö1-1i<.l. 1.1\eillck t]l.rlalóJndjJnd, \

/n]]./., l.r /kJlrJljgal.l 11 ]itj^.:E !1.|il|, i.L,nk .\ hc|.i\án g\.1kntdí
a.qr it it,_.1l.i1, íL^dri ./in'\ ::in||l k4^ ű.jlí t.ltlil..i fu]g Ml.

l38. Há1nán Kaló Lttca
\ Kilál} üi.r dz l9,\0_]990 kózt] rdoslaklr,rn

139. Ilegl,i Lajos utca
\7 A|po.\j Albcn uica l930 ig,

1,10. HÉ\,'-felső megállóhe|},
Dt]ltihelász1 nritsodik Hé! á]lomása l |cl\ijláros óS t Dunai ncg]cd 1.]lálko

Ennck .glelelocn iz áL]om,ls ál árási Le]relóSé3ge két uí! n\íL]k lls},
l óS7t r Dunil ncg}.dct hxtáloló Soroksrii ilira nleill1ek sZámozása ilrIen kez,
dódijer as,tkrd hrled. nlásrészt a Fo úl nróg eg)oldaLas bee]rjtésíi kezdet] Sza-
ka§Zála a Jóka] Lltca LöZctóbcD. ahonnan d lrcl\ir\lrosi tcriilelíc \ezehek az

l()0



Il93j]
1,1l. Hér.házak
Kj\.bb 1,1LlaLit L,rkót. e| i Dur!!l \áronr.g},.db.n
Fekvé§e ldlön]eges. A Fő úr e]ején a Dula felóli !á.atl.tn oldalon á HEv
sinck é§ mxga§ élő_§övény áhal e]záían találhltó. A tclcp házai kiscbb, sztba
don á]la] munkásházak, Hivatalos rrtcanevük és uicabcjáraiuk nincs, az orczá
gos utcájcgyzókben is HEV_házak ]réverr Szerepe]nek, Az itt lakók gyalog az
Jll(sl!l (i o,,.,il, á! .d ló,.le(eollek, cep dll- l\e pe,ljg c,Jk J Hl \, k1-
pukkal zá1, ii7eIni tcrületén álhaladva közelitlretik meg otúonukat, KőZvet-
lcn jámúbcjárat l Fó út.ó] nincs, A telep kjs lnércle el]enére is kellents ké]ret
nyúit. nrcl], clsósorban li7 itt Lakók kö yezetszépitó levékenységének kószön-

142. HEr hídí kerékpárút
Mnltcgy 900 méter ho§sá kerékpár_ és gyalogúi á Drírái iidi]lőteíiileleí
A HEY tölié§en ha]adó ílt a szlgeti ]e]árótól indul, s mintcgy 250 néteícn a
pályate§t déli oldalán haLad, Ezt köve|ően a sziger utcáná] áfuegy a shek
é§zaki o]dalára, és a magasiiort lóllésen a DMTK €dzópálya ós a csónákház
me]lett veze1 át a hídon szigetszentniklósra. Fontos kerékpár út és gyalogút
azok §7án]ára, akik gépkocsival a köZuiakon csák ]2 kilo óicrcs kerú]ővc] ér
nék el a §zom§zédos városl, és al ak Duna tltlti és Czuczor szigeti n}araló|e
rii]etét, E7 a BKV szeNiátja, melynek használaiát á vállaiái a kőZ]ekedók re
§zérc cngedélycz, A szigetszenLniklóSi teíüleh,e és !isszá rendszeresen á!ar-
nltk a Dyarllók 1akói ós a kiftíndulók, A Czuczor-szigelen lakó iskolás gyele-
LcI l^bb-]gc . a li, e'cbbi h,ra-li i,(o dkbd]d,,

10]



1,13. HÉ\'-kűlSö állolnáS |]948l

]\ F.liol:rnsba. i ljij ill elqél. in.dk ta!il]r.. l)unr li]ij]j oldalfu;lrla]lraló
tIFY lLlg\ al]onr;t. nre \ Durah.r.t\7ti Lcgfotsrlm!§!bb visúlá]lolrlási,
\]L,rkar3J\kon Ló/.] ]1{] áJ3lLrt 1'ogalt Ráckcl., Tij](i]l, Szigct\7..nnit]ós
il1.1!. Budrp.ll \ i3|i]L.l iIá lhdn, aits7áL]l.§ lehetó\égre] !7 iLlolrlás e]óü
D]egiL Lj. ]]eíe rllduló aulóbrLs7jálatokir .\l illclrnlr, 1.1)hcz tabb úz.n]] |ó
1csllrión} ttrlol]k .3_vbe[ a rác]r.yci Hl]\ \onr] jrin]-inj 

'n]on]á§i 
s Az át_

LLrmjs . ijtt !7 :tljálii( ! tálo\ oLda]m ahtrl ti\irilltrr)Lis js falr lyc ]ógonr
bo! lcllij]rmp,] s._git]

14,1, HÉ\' sétán!,
NíDrt.g,- :j1l lrótLJes |rt i Dunain.g\.dben
\ dLr|ahillrili HFY sat! ]] köz\elleniil .r ]]E\' állorrrás ,rl,r1l hUZL')djk d s|oft,
iligcti .llral p,rrtj! ]. 3 Sz]gel ur.ála)] é(7rk feLé A rétá|!,t hozz3lelolege!en
. ki]7epéig háZak I\cnr \7.géLyezik, Ke§olrb. lo|b kls.bb hót\agi n}ardla) há
Ztl (r]r]ünk pdránvi te]lie]icn. A7 utit e3\ Ing\obb telken a NIAHART, nra
Irli] elhagtoll, ehr.\lgolt eg},klrri lr.t\ógi iidiilijjc 7iria \ícL.lte fé]i_! zán
prfii Sávbln .g}, kesken\ i)sia.\. i Hoi!ásZ öslé } \ezel lo\riblr a DUna \ati
D]ig, Ne!cl ]99i b.. kapla

l45. Hoitsy Pál utca
.\7 Lrsabct ulcától ilrduló óS odx \ isszalélö, .1]| nléier llosszi llca a Fcl\d

^7 
] 1i]igháboru elijt irz ir urca neret vrse]re, rnai nelei ]9]0_ban ka]rla, 

^Z

l|]



ulca egy iv alakú, Végéné1, az.c]any János és ErZSébei utca Sarkan egy kisebb
kialakítáS alatt le!ő terci lrópez , Az uica keskeny. két gépkocsi alig fé. el egy
lnáS mellett. 2002,ben e_gylrán}rr utca 1ett aZ Ady Endle. ó§ aZ Arany ]a]ros-
ErZSébet utcni sltrckkózött, Az utca végig családiházas, rendezett. Nevezetes
sógc. lrog} itt építkezéskor Aryád-kori, 11, századi nagyar Sjrokra buk]Qlr|ak
Bizon},íték ez ana, hogy Harasni lrlfu e korai Arpád ko.Iran ]s ]akott telepű]éS

Eoirsr Pál
1850 (V.!rya.) - 1927 (B dapest)
Poliíikul, csilldgász. Áz Ujságírók N\uqdíjegresűleté eL, az ollhok
Írók és HírlapiróL körének eköLe- 1 t'elsőház és Btdal)esí s,ékesfhli
rcs törféklhdtósági hizatlrágándk íagia. I 83 ] től Függellefiségi é, 13
ds Pálí proglllmjávl o gfoilaí, ]892,96-bd}1 a székeúlíereszlúfi,
19a5-}a hen a pápai Lálas.tók rület olszáEg íilési kepliselő]e, ]373
tó| elősző| szdknúi ciLkeijelenLek esíalróiruhkba , maí.l líülöhböző
la?akbd ?alítikaí cikkeket írt. 138a bd dz állanügrészség,ajtó?elt íti
dítatt ell? e, de d bí sáE Jalnentetle .1 úd.lk alól. Ugd"ezen cikkei
nidlt d kaiafui szerwk k ,izsgálaíal indííottdk ellene, erre lenorulotí
ru gláró1, ezt üanhd a kdtonai hatl;ságót ne]n íagadlák el, hdnem
meE]iaszlolták aüóL 1380-89-ben az Eg)etértes cinű lap munkllárca és
,-ezércikkíróia. A Nentzeli Munkapált lútalamfa illásd utál, í9la ben
|iss.avonuh d lolilikai élel|ől.

146. Homoktövis utca
Mlntegy 800 métcí lrosszú utca x MÁv álsó vá.osreszben.
A aasúttól ]ndu1, a városréSzt délről halarclja, A homokövi§ clnevezéSr ]003-
ba ka]rta. bár az utca a negyed elsó utcái között, a 60-aS é\,ekben kezdett ki
épülni, Ekkor l11ég a Vásárlrely] Pá] ulca vasúti si eken nllj íol}ialása volt.
sZámoZáSa iS ehiez igazodott, A vasútvona] itt mély vö]gyben halad, aZ Alsó
vá.o§ feló nincs átjáró az utca kczdeténél, Csak kerüló úion lehet, cgy kb. 1,10

méieres szaka§zon, clóbb a sinpálya nel]etti beétjrctlen területen haladva a
csaiomán lévó vasútl ltíd előtl, a MÁV őíháalá] átjulri a vasúton, Innen egy
eldel út i indul, mely a csatomaerdót á§ág\.a a Cickafark ulcáná1 éIi el a Ho
moktövi§ utcát, A csalonrac.dő ncllett fckvó ulcá végig egyoldalas, tclkej,
épü]etei erdőre néznek, Héivégi háZai, melyek kózt ma már lakóhazak 1s ialá1-
hatók. jó levegójű. erdős és a vasút\onaltól tá!o]odva csendes nyaralóterülc
|en épültek,

A honakó|is ü ezűnláhaz ( é?ies eű" "oLajfához") hasanló, kes
keny lewaí, dL nélsékel! lemelii cselje, ami a DLna JőúsánaL kisebb
s.igetein, záta }-di]1, hamók padjai lóldul elő e]sősaúdl Nenesítetí
űlljzalait di,r4övén nek iuetve mdgas C yitamí tdrld] ú le%érc
míatt haszannhényként ís ültetík.

]0]



147. Homok utca
t.10 llreleí ho!!Zú ulci 3Z.u\ó!írosbán
Al ]9ó0 dS ai.kbe[ a]aku]t kj. ekkor ka|la nc\.(, ln.n u tfte§i !é!i! hor1ro
ko\, |g."ik olde]otr \an kjapilell ]ircta. a prdklik flsilotlak. aZ epiilelek kcíc\

,1 h|nok ldz(l j:O|í.:eí!:i. l)2-) mm s:.Jnl l|ndgrJ,;gli l]].dil, JíiJ! J
r l-{rrí1.1' úr/.l }.!r.J \n]||,.itljl d l].ht, h.kctiillí \.ikillanrbali ú])
ló:ó,Ii,d LLii.r ]ú ndii!|l u |fuln|bhc" .Hidi ]1;:dOlkol|ll ,lilt
d,:r ntl l,i,].s.i|tldk, i\ la!,lisl! d I1dt. lL!( !.l:|! \!lan!lü]i Lri]id"l

" _' 
!

h0ll0l|i idn:;:d]1)Iba !l]fut,1].1 i\ blitr,(;|id! .i,íl h.!ij!lill Ii\c hoü1,1l
|jlLl1:ll kí.,L:|j1.1 Dllú aiíöiJi ,:olQú1 Dt,úl\nl\:íí ij

|,l8. Honvéd utca
ijo nla(.l hos57ú utci .l P.ii;ij ]gelen
.\ P.tijlj llg.tipirce]láll\ nr'isod]k inenalr.n. l9l6 kiniil]iitl Lélle. és elo]rh i
D.Ljblib utcl nele{ kt|l!. nlajd l9]0 l,ri .tl Hon\,érl Lrlla Az ul.,r r Pcnjfi
]j3ei L]lolsó 3lo1(i k.leszlt]lcaljala.t x \élnedi illól al ]\ful, utcjig t!ft A !i_
l|rsrjsl IJt g_\ú]lij Lliciia d7 \.dláss\ et a Sl..1 ]\tlán ut.! háloD leslrc (r
goli,] f]\ó ó! n],]sodll s7!ka§7e jo]rbárd tii]ds7].te(. kefies hnzakl,.l] LJcapii.il
]\Z Ani]lit(§v xlcl srlkátri] lng)obb in,.ghá7as kelészelle] {ilelkozunk A7
úl.i há nidik sl.rk!\7r. lnel) al ]980 xj Jlek|elr é]ri]ll b., dú]lij.n cnreLetes
\ x!_1, ielijter_L]eótjtases h3zaklro] ilL \7 Lll.a 200,1,ben tr \ár.sttll.s7lé§ É_
\zekénl slrlárd burknLlrLol ktPlt. ó\ lla a \e]e sl.lnlr.n ].1o Ritka]c7]Jilei]
K Kj ,, {l ,, .

cgviit1, .g\ kétkilor!ólcr.s án]relró ibrs!lDú ülrl ! kol iuJd

l19. HorgÁ_ ól,elty
\] iteg\ 300 nlal.l hos§zx g]alogi]í,énl, n Dn ai !.ilosncg},.dlrcn ! S|ot_
sz]geliő]rolnól
Hi\al,rlcrs n.\. .].cs 1r\ In!gi(7 ös\enr ncl.t d kinrvv ííis.kol adnll a/ iti

kjk.liiLh.nrek _ i HEV sétátl_v és .l Dü.! §étiü]\ kiizi lralad, a \ol1 .\I]TOKr,R
kelilése es ! DUnr közótú _] 5.ralel izeles gondol.rlltD trni .i!b!n, \.égig
la]ad\r al i)s\a|_aelr, löbb nL.tnrl,i klépilcll holgis7h.L yel lalálkozhilunl A
lbrsrlinnn']L . 7,1li, a g}dlog s Ltelezcn iálhtnj ijsvé|_a n holgásrLrl igazj t.I
nróS7.tc\ |xlxdi.solnr,

150. I lorth_,- Nliklós uLca
A7 e §ó \ i]ag]ráborll köl etoeI) l9](l is. 3lrn] \1órlr Fercnc ulct.

l01



l51. Hol1h]- \{iklós út
]!]0 n']] r IL lllágnáború tagjlg. r n]tl Dó7s! aj],ing\ u(,

l52. Hókont, sor
.:Ll,, 

" ]rll i,J, l, ,. , l,,,,,
\e\ ét h]\!t!losxn :00,i br. kalle 3 te[ü]el relldezésetol, d. mll kolábbdn is
rlle é\cn en)]eseíek i kölna|i bcszadb... Kjt§.lcl(en in]i]löteni]eti Lrt,

ir. r \agig cgr k..](cn} lij]dlálot li]g]!] e] i DLrr]a nreL]ett N.\!l!]óháZrj js a

DUrlára nóll)ek, 11rjg i lellek n!tolciilá1 t nitdds. h,]kon}o\ 1erii]et lr3iáro]]i.
N.h.7.. ki]7.|ithctó .r.g. !ünn!l .sxk ! s7 get rLl.í]. mlid t IIL\: át]irólr
licrcs/tii] ]!1hinllrtri i feLsir-SZice1 bel_qö Ulcil.,r. Elt kö\,etóerl iz út nr]|tcg)
l5(] mét.l hoss7rn \ jzcs. lrida\ 1.|ii .t n]c]]efi hiLi.1 as d HtV hittló] délre ér
]n,r DurLl p.lnla lft hLrzodik aZ űdiilóiol kó1.1 50 llellé3i ]]á77!] as kjs.bt)
n\xlx l;1e] A \i7|rn holgás7t.lii].l i. A7 úl kjaIit.fi. ki]7\ilágllissl] e]Láloli.
T.1.1brl}irL,dejfóljzhálózalLrlégrlrrL.j,.\I]okor!)soriD,Jtn-lj\7x.s!l(!,
|:ij.lr 1a]1, nr.]} .]\ áli,l|,r !Z i(.]]...t oldtlon kiap,iL1 ltra!ticsLr r-sZi!eli Lll,x-

933]

A I1ókoD,. Ez d tliin|ehi szó szinte cr.lk itl, d láck lei Duna meLletl i3,
hlerl, és d hahágakdl, fieg az ezek fehijltődéle soún |QlelIQző mo.sa-
tdkdt él lá?akdt ielentí. E.ekek a vizes élóhelyeken szánas, ter észetí

".l. 1. . . ,p.,lo. ,;d..l ..J. \ . .l.a .

153. IIősök tere
DunahaBszti ]egszebb tere a centnnban, a Dózsa Gyórgy út. Bakt.iy iór ós

Arpád ulca áha1 hatarolr rerületen,
Nevét ]937 bcn káptá, anikor a hajdani libaúsztató tavat tijbb éves l1lunká\,al

l r]5



i;hiihó(ak pirkosin)fták. és filáiljt.(ljk d h:tbolúbdn clc\ct1 hi;si]k \7olrl11
l.éllejöliekor iZ orsllg .gvjk ]egszebb ]Io_.ők lcrón.k trrtotlák, rii n].l].fti
e|] éktáblák er_l,eg\ háb.rúbln elesefi lros l.\ó1 id.lló]r ]\ I,r.onr\zi]gb.n

l ., .,J'| 'Ll _, ,b i
js Lllegl,]lállraló, A7 ekkol] idóizik i]nn.|sageit i5 etéIen trnofiák..\ll \i
]ág]]áboru ilafi e§ ulán r tér előselr l)1.síDngálódotl, liinlncnr..t H.Lllei]lii]!
satdl. bi! l ncn]7eli ix e|.k nr.g.nr]ékezéseil iDeg lit lartollák, ilrg (öri;dt.k
A Slo.ialli{! á]]a.rj a§ nrlnkrsrnolgtlmj ii.n.p.ket ! s7o1,e1 Hősi Enrlelmii
né leIdezték Lrles. Nd|j!jnkbxi a tér áll,r|Ott !.kr{ia\ult, Lt. ra_!:] s7élségél
d7t]la \cnr k!|l! lissza. \ lik ]n.]]efi innJi lnegta]i]j|k lZ eleiel1 hosol.n]
lélrt3bláiá1. ,\ T]il,] l7obor 1alaFl!1árr ! ll ij]iigl]ebonLs é! r7 l956_os lrósöL
rlelei is 1-e]keliil(cL Ig1 iLJibb sznnnlqa a lóDr.k aZ 5ó os szcl\.z.l.ii ále]
.Dr.]l.nr aknrt 1x]anrr.l i hcL)lci]Liloll Tl]rlL,szobol es p]lrerlopailtr§ könrlc
l.t., \iltD n I Tlij!ök jzolrr,l c]ijlti ki!ijnd uglalcsak |ihclii 1adokka1 A
ler keleli |rk]illrr1 ]0(l] (]lr i Bakla., 1óínUdc.r (ill,r.]rizdiiáljáli

15:l. Huba1, Jenő utca
ll]1] l:léler hosslü !l.r i Dl]rni \ al osn.gr,.db.n, i spon §7igeten.
\.1.1 l9l:-blnkipla.tnr]kol3ziíLiiri,rlrjlásr3llrűll .\rinid. dc s7ap n."ll_
lrll'r as Ldk(]há7!k]ia] bcapi1.1l utci kiiz\el]e ii] l Spofl,§ligeli ]eitiIt] !tá]r ].
d ]! k,rn},arodó Hl.\']]á]}alcsl 1i]a, \en] s7]áli t]ulli an'r. de kóZuza]ak
§7Óli\sa1 sZélreD rerICib.. tdlloil t'Ll.

l358 /Pe\t-Budí!) - ]937 (Buda?cs'
]Iaralo hcgcnl:i"ni|!,:,:e Lfet,; is i\koidícrc líő ídjnir llső lo]1L
l./r.|l,a/ l] jr||., a.]Ií P(i|l:!bd |ail a bJiiss.€]i Ka|z!l1ui.r-ü bd
,,",l, d. /83ó ó! ri!s:dí;n l3|lap.!!ft. h0!] upjá"lk hlhib! ilPiI
d Zdlcúk,ldl:lnia pJ 0|). ss.atnki r l lifia i hnlllllljlirlll e*lllllt\tltlo!t a
Iill;gsz!J1! !lil,n,n kú!)ol h.í!L|lú\iikald 1éüeianíe II.ged|íL":i\l:\:,
l|r! dli\ bn mlikui .lt;ddtli sLi!ttildl Eltopa s:e|tc si]lct!k.t d|dn)
!q]' b l|.1J1 ki;.öLí l Zcl.ikdn<:klil isuzc(ltóiu \a)lt ,\1í^.d aP.til]l
j:,nl,,ll iJ ;\ Lct:v,rnlri'irrlr n.,g.niihrdhok i\ J.liok l.gür{10I)b
,.rl:.1l[i silzl. d .\.lL )a Jnn1 il .]i;dtl.ít , Lt. tótlli lt.:*t!i: ' li
,lii 0|\,hr l]l91)

155. HL]E STRAND _ HLE FliD
A lr)lr S|oí-slrgclcn, i szigeli kclrlrnrg as r tc.ilzti!]r,lik hcL!én ]étezett
strlnll. n]e \et x Harasl(i t]sztj l]gyesii]et |HLIE] tarloit lillrl, és a ]] ]]]ághá
borúig ! htl!\71] §poí_ e§ iálikldlnri a]et kö7pDnli !o]i A sllandhoz a ha_
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raslij iibLön át i Nl]nds7..1,- ül.a nrdgt,!ágrban il}ezelő e]]._s7.i.s lihid. a

HUl, hid iJ t!.lozoll, lnelrel il/ 19óO-rs élek|en Lebonn]ftak dc, rlosztaLliku§
.n]].kc írr,rl]ri Lrrég m! ]s é]

l56. Huni,ldi János utca
]ó0 éler lrosszLj |i.r r P.tijt'i L g.l.n
\l ulca al l9]] é\,i pal..]]ii7l.i(k(]l kil ! Hulr},ldi .c!cl . njd e, l9:0 br.
I]ull},adi ]rino\ |évl. nra)dosuLt A7 András\], ulcá1o] az _A.rok utcijg tdr1, c,ak
a sze t lsl!fu ul.e kcrcszl.zi, Ház!j licrt.s, nahár1) Li\éieh es7inriilt 1ötd-
\7inlei ná7ik q7 tlca lisilo1l, $k csa]áai há/ e]irlt i0lá]üik \ álolia|

IIu Ill1iJánor
1101kin,ül ('!) 115ó (Zi, o |,)

Ii,]ü|;|vö hdÁe.a L !31)5 nliá 1/,rrr aral::ri_trn klihózi;lí I'qli
lilr?lflll lrlál .ká!:,jnjlí lh Hnró|l,|,:i S:í!LiF],i Lr.njheíí.i liajrjí!
hu:l,:tigtiLól kií íil (lLi\|]ó áJ ,1,1án,;.] J:r1.1.// ]1Jl) hú, kúljilí
flidlalfu i4,.lí l|j. ir koft ]cgiohh .:bitlo§e:irtin,Jl tLl t ntcg
l! 1tIl. d. dkk.r jlgkat\zctílhh nnds. ;:| hús:tL4 lrl|ceüárásokdl l.i;
!'!.r ldpnr.rdlaíOkdl ,..J:clí d nnijk hdtnúlalól i\ rikercs húJLOllll
\^olu íön)k]:l]. !.146, hinius : i" kol 1unzön| 111l,1\.tolílk 1J52
_r_] dJ ,/ J:!ig!T ,j/l !.n /(r" a ]nlolí l:oIni n\,.ói íís.l ii] a;! d. l1r2 htJl j i
\lil o^.iga\ íőkd|iláh\ i/l!j/li ll I.,!,,i i?íJ!rE;i lq\lnnfu 1íö
,öL o3llDkt djá lctíc \ árd.] |bh allli]-í Hlüadi allál 1.|.]glf./ nl d
I;u|)i\:1|á11.1á .I LlhLli nú.t.ú |dtd,.úkhlii tiil0 li./.!jn,a,t}.l /]_ró,

ili]l\ )l-))-e]l1dg,o,!; !,i;.e] llí ntúit ú::l!lLjn tal,b\itljl liilli;
1 .1 1.1 /' s.l.gi],l .1 \] ő.. ieü] Eltli\l ]r"l ü ll§ ] i ! !:nalgla l,/lrh ,\'.,]
\oA11,1] allc ílii t11;.!h"!í ,iilaln]l .\|í1 a !lL)|rbd)1 ktíórí r!ni,iL;I
rárlr!lk G|Lnni. i]iiln nrí a .:L']ies.!|h|i:hur l0 .tlil:ll
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157. Ibolya utca
Rö\,id. ]30 nrjler.s ot.r a Dnnli láro\n.g,-.db.n d \:í7ji. .osbin

\e\éi ]00.1_ben, l F.]s(j l)una rLlca r[ellókútl! rdk.cndcz.sc](n klptt A l'e!
so T]unt ul.! le3légén lalá]htnj a Dnln ]rán\aba la.tLi Z!ákutcd n]jndiissze
negraöl ]akó_ és iidiiLó]úZza] r.nd.]kc7ik A násik irán}ban iZ úíó(l .] S.
l.ksáli iLl|óL kiágáZ\!, l)unaharaSl(i lcgó\7akjbb, Budlte(e] eg_l,beépült ul
.it]l Itl a egeg},szeri]bb a lekt.,larodái a Sorok,lri únól d Du.! utcÁk l'elé.
uás]k Jrdckcssag., hog! a pár.s oLdx] háza] lrlég D|rnharaSztin, .r táratla. o]
dlrlorl BndapeS1 lcriil.tén álLmk,

\7 il)ob,a. E"nck a \.eft,\ k d\Z.lütí kik s:űlíii| illdli, ]r'^i11|&I
ni1,I|L!ál i\ ,]e!n!lá úíjLlI lliúllnltha" kü!lú!" lfuks:llel-lt, d. d
iaka1l lú iji.í.k lajnili l^li;|úe il,Dk he^el1

l58. Ilola rrtct
\ s7e|l I ái7]ó Lllca ]9]0 után ;l Pelóli_lrsclcn

159 h,nensó r.asirti sor
.\ rDii Baross !lcd.ele l!]30 elirtt,

160. IPARI PARK
A7 l1\71k,lpáfterrrlel cg\ lés7e, az _il,cs úl n]-ugati, ]Ilrtszli li]a .só o]dn]ilr
]0lrck(ti(N l.riil.t .ieh,e1 eg!hcktt.$ t köZDrii\,eSiiésSeL ]99.1_95_be a].1ki
iolta ki iz öirkor án},7al és lréhán]- 1clckn(].t]dono(. Ka\tjbb 05 ] hekhros
palcelláka oszloü. lcll.se\eD kóZnii!csllcl{ tclk.Lct, ol_\dn 1.n]rlko7(]k \á§á_

' ,e:,,'i" z, r,r, ,, .,,,,. .c., .n U,, l.,l-
1criilclick..lpdripirk" el e\cza\t, me]r,ne]n ]rilltalos ltél, ni!e] a ipaflcriil.r
Liépjlése cIoLJlr tintait lneg, ninl az á]llDrjlrg tá|]oralotl ..ipalj |arkok' lélrc

1ó1,Iparos utca
]50.rat.l hoss7it li.i .1l Á]sa\álosban,
.\ l(n( kasiil!pdrk feLparcc]]áz!s!kol, l9]ó_ban a,,KöZségháza lncl]c|li utct"
.éile] ]eli kialakil|a l9.]O_bnrr i NaIn.l]r]- Jcnij n.\ct kdpl|. r ll ljlághá|Lr_
rú1 ko\.lócn |cltig sal]a] lr11r. utci lett ,\Z Lrlca a l'ó iltló] a N4ityáS liíál},u1
.áir txú Kele(ztezo utcii r Fö]dlár\ Js t \1'csscla.]-i ulcd L]sij s7ak!\7a no_
g}on lörgalnrts. nr\el ill lalti]hrl(] a7 ]]r3fiesni]el éS e!_v balrtri. sle ücD !
'|_,ll ,,,l l ,j,,;,e( ll ,l ,, l,,,o,.", i ,

]skola n.rDka/i! üd\lllr A \'ároslrá7x be]ár313 a 1ók3]\xr ál a Fö útír nr,]llk.
kjjál!l! pedjg ! hnlsó lrpun át !7lparos ura lelé, .\Z úllc§l iziliklbürkoldtlL,
jo g)ilog]árC]álkdL. c§apndék\L.l\.7.tókkel. 1'á!itott,7öLdsölén)es padkák
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kal, AZ utca háZai iS s7épen lendbel tattottak, többségűkben 1ö]dszintes, ker-
tes, csaLádi házak, Mai nevét az ]991 évj utcanévrendezéskor kapta, az utca
c]ején a 30-aS években épült haraszti lpartestrilei1 Székház. lnely ma is hason]ó
szerepet tölt be, bár alsó rcszót az egy bankfiók helyisógej loglalják e1, Nevét,
aZ utca e]ején található lpartestillet széklráZa$l kapta,

162. Iparüzemí köz
A Fő út déli vógón, kózvet]cnúl n taksonyi vá.oshatálrrál épi]lt, Két kóZepes
nagyságú üZem, (illetve to\.ábbi épüló üZeme9 klszolgálására kialáku]t, ki
sebb iizemi bejáró iltkéni, Mcgfelelő s7i]'t.d brnkolattal ós v]lágjtássa1 rendel-
keZik

-l63. Irinü .Tános utca
Az Eszaki-lpartedlet kiemelten fontos útia aZ 51-es ílttól kcletTe levó oldalon,
Az 5] es útral párhuzanos. és az Alsónénedire vezelő 5201 számú közútbó1
nyiljt, Az úl Dunaharasái legnagyobb multinacionáli§ üzenének, a coca
Co]ának bekótóúriaként jött lélre, AZ e]eve nagy ipari folgalmat növeli. hogy
aZ út folyamatosan hosszabbodik, megnyitása óta tov'tbbi jc]enlós üzenrek
épültck az uicában. és ide csailakozik cgy násik ipai úl iS. a Gomba utca. Ne-
vét l996-ban kapta,

]3]7 (Nag/léta) - 1895 (Vértei
Maqyar wgés:, .l biztonsáEi glufu íeltalálóía. Á Bellihi é, a Bécsi
Egelehen tafult k miát ]336-ban ndgw szárnüású bé.sí taná|á-
dk, Meissner Pál]Mk eg} sikerteLe kísérlete nyonál1 julolí arrd a

gan.]alaLrd, hogr a kálilui-k]a úla | óla]l1-peroxidddl he b]etlesíke d
ío.|zJo|ós g,-ufa fejében, s ezzel lilíalálta d zajfula}11ll g!úló Jorzlbro,
9uíál, anelr az esész lilágofi ismerllé íexe. A Jbltaláló ]840 be dla-
pítoít Pesten §újlóg.árat, ezt dza bdn anndk űneszélressége, éhán|
mlnkásáhak negheíege.tése, vlaminl a hatóságok és a konkurencia
kelenletle kedés?i mídtt ]811 be eladta. Hdz.llíöltözöll Nagyléláru.
ill. d szonrza]o, yérlesre Edzdálkadni, de közéleii te|ékenfséEet ís
l'ob,tatatt ]318-ban küldte el réría,ről a nár(iusí itaknak a furrada
lokl 12 portjának első íogalmdzyák!ál. A sjabadságharcban az ekőL
kjzöít ruqddatt íeg ert, Kasruth d. álldni gárdk főfeliisyelőjévé ne-
ftzíe ki. Irihri 1819-be}1, a ragybddí lőparg,árban rőp?enb,űket
g!áltatt a hoDé^ég szánbd. Á szabd^ághdrc l,erése uláfi bujdD-
saít, najd kéhá]1! hóndpig Peslen a2 Ljjépíjlel fogb,a wlt, Szabd.lülása
után Nagrlétán Jblytatoít mezőga,dasáqí kíslrletekel, velőgépeí és bo
rcháklt telwzeít, 

"1ajd 
ekőként alkalmazla a vtésL szání^t é3 bolo-

nálást eg\üttesen #Ező qépszerelyénlt. Tdldjjalílási nódszerckkel is
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16,1. 1skola utca

l65. Istr.án utca
A S7ent lstl,árl L]t ]9]] l 9j0 közö(l

16ó. iv rrtca
.\ Hojls,v Pá] ulc.r ncle ]9_]0 e]óil r Ie]Só\álosban

l67, Járros utca
\ Kra7]ch ut.á l]eló]] ljgclc| l9_]í] e]ótl

1ó8. Jedlik Ány,os út
A7 t.7!k] llxl1.jiilel 1600 métel hosszú lclláhbapi(a\.c .li;kós7íl.tl !e_

\e\ él l996 bJi kin.1 u ]||li lreg}cd lótlL.ii)tlckol A7 út N'Ul]rLznrnos iZ 5l
.\ úiliL, Jnn!k \.nili1, nr.|d U N4(láS ulr( ki;\cti cg\ lilki!i\\cL é§ egészel
a \].\\ _\ai!(!onaLi! i]eg} Lrto]só lésZe mjllleg1 100 n)elel Sljlár.L bu]_
ko ltu n]é! !]etn },i.pii.il .lele esi la00 nréleles kiépileti Sz3knszíl Ltés\ út

,,_,,^, : .,P ] l

Szllrie 1egig - a S.h\Nl7l]lüller n.rg},iiz.n]éig ileli .é]lal kóZln.jlesiletl í\i/.
árdm, .s!lonu), na!l,lehcrbj st tl lor1loiiágáí! ].llcnLii, h.g} a7 j] eS l-ó_

iLl 1clii]i oldtlur ki]..c ltiqj-obb t]7.nret. n ]násik oldalon pedig lo l.,lá|bi lc
le lös ii/.lnc(, lag\ llklá|ballil (r]l]u|k s7 nle \,oLlrmel rlj iizelne nod.rrr.
kiiür],eze*nnéLó, liisli)lgij g,!árkél]1ón).k na]kiili. lclcntijs rés7ben 3cél éS

incgSzclk.7.til ó|iiLetelkcl, ict.7elós, ]]arkosrlo11 Lónl)cZ.11.1, fzckbcn a7

ijzemek]ren o!atlx becslés sl.urt löbb, mint ezelötsz3zalr dolgolnl](
,'la, : ,,j 19_

Dunahtrasz(jn h.]r,beLl ]990.linl K]epii]t iz ú1\o alo lrlun !ut(']b!s7
nlegá]ló\,rl ós löbb .aglobb aUló]rdlkoLó\3L _ a köZlekedési iiliaSlruklúrr l,
Gr!Logáldá!a] iZonbr. ]re|] 13lilkozunk.

Jenük,1nJ,lJs
180(1/sln 0 - 1895 (G!"1;.)

li.i11l: t,ltaüh n.l(á J:.,:...! : líT.1 íd.!id Bl) j.\i\.Llo].bi 0|,

l.f.i.l !:.l..l/ d p.Jri.ql./!,/x.n, TlOlólid! la l!l Pdn Onldil ál1.

],1:5blnPd )1l \j.t/!r.]í, /íJ/ alhcr1 ar..\nr|i l,iiil,i dllú|!,]k1
k]rn|r-. (n LOi,-d l,\1r-?3 bl d p!\íi lgvíc,kn nülíí kl\őhb n
hij!l |iqn1.1oüú,\ ]a"- dékálli,l. ]|ó] 61 L,l" d: !K|€1enl ]ckn,-d

]]]



Legjele íővhh "tcdllitie dz ?Lekíra bllig \,ízsgálLnL;bd]1 lrfu e],

"l!l\n€L 
sOJL r /!hdlálía dz .l.tlro]}lúEü!sls /!,-gúsal: !! a du]atróElp

tl\,!! ]r)1,23-1\1n ál!űoíla elő d. el:ó li\zlán a: ekklfun|ign.5!, ha,
lá, d]a|iLi11 l)ríil:óLlt; |'0l.gó futa|í (]ílláhnl<,L!el íólgoAa) d,1<,l^.l ó

!n,!l !lő:l!,llg d, !l,ő, g|akotfu!L)a husználl l1r€,ljmat)rl. K?s:ij]á
kil lotáb})í(jl.r:^a, ]355 h." 

"lc!s:e,^t\.tiu 
|illdnlos nlD!alk0.5i n]ú

1.1l]ií. 1. l310 5l e, <:\.kbln la)|űleterííenc úz.l.kít?nas elcfu.k.l i\
dLklúnlil.rolal. le 9dkal]ali huszno:ittislbu !,1 n\il1 l.h.lúsit
1: ||jl) c\ |:|ekh(n liüla i klldtásd|hn. Iiilij,l.g.: lina"lráEli óltilui
1LiLs.|zn; Ei|cí knn:lrrkil!, n.h ek,rcghdirtisLna lLilcs.leüc ki
,,.9!d|ki Ii!lúli,líú iáí e:..1 í.|íirl!:k d t|i ann; el.Ll}llüo\ .l|!l
ó li 1.1,l.E,lj:l. 

'l: 
,l/!/ lnn t\ Ch lfh.dl:fu]l. t lh" nldllik 

"dg i.- L ,l.,". , I

]i"lla:.ila;). l L<::őbbL lijlla,gL,PtLit.|ok.lö/i!láru. Idiál"1á láilí,ri.-
,l"nl! iarnllairrd a: ll;_] i lr(ili rililgkiál]űill , Hl]Lldálltí'' inií

ló9. Jendrassik György utca
[g} ki].n]él.nra] hosj7rbb Llica,r Fclnl álo\bxn.
lt)00 köru]. Llj]rál!lZlr iiCtii]ijl.]ep kiiL,rkitáSakor ja11 lólr., lninl Lrl'l.rt lrl.ó
llt.!. nrad lre\ét a ]l 1iláirháború ütí] KisS lsi3mond rLlc'ttá 1,á]rc7tátlák.
'' j ,'|',' c " ,',{ . l \

N,lA\:_pá]!,atestig. a Baroi, ul!áig llm KóZlren a IeLsováros Számos hossn]
utcája keresziezi] a KossLrth. Pelijlj. D.itk. Arrn}. \ ölö§mafi\ és \íó|l utcik
I_!l,- gviiitóutcd ]\ cnrcllclt x Soroksar] ulür d Pcs1 fcl(jl arkczó íi)rg!]dn c$,
ré,lé1is át\c,ll, nri\cl ú (ri]! idíté§1 ] eLerrl az ]\ran]- Jfuo§ ulcá á1 a városkól_

!ont fe]e, Ennek nlegfe]elirerl Nz .\ran}, JánoS rLicájg.óL kié!ílelt, s7i]áld bLrr_

ko]dtú, T.r ibb !7onbtD. u lllo]So .100 nóLcrcn n]óg c\tk l.r\c7clt t jobb nri
nij\igü. szilnrd burkolalú illlest, Gta]o9áIda,
rllchc7.iij ! ok. padka miidkét odijon \,ég g
,e_|,,} TT , \t t., ,.",llj
lii A Kossüllr Ulca Sa á1l ia]í]halLi i
D \ , ,.!: L \ .,,i,, 'e, \"",<i
si]toiparj \'á]ldlat) k(jztontia. In.ly 1990 cli;r1

n.g\.d(7á7adon ít Haraszti eg,vet]en nn_9_1aálLa_

l898 (Bullqesl - 1951 (Lo do,l)
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Gapé,1,1it ök, |iltal.iLlj, .Ie arls\ik J.nó o}.v, urokáil ,1. ,\ITA tll",
jll. A (;ffiz !\ti! lől t rnli },uügbdn l ]íoíl, szel 1e,2íi,i O\zlá^ \...-
íijí., ]r]..) n;] ft:!|i€a.gíó ]teh.tllr. nllL| |e:biga:gaíö. ]91:1h.
.él /irl,r/.t/rJ litiáúl n. l !!|í hazd c\ Lórdóllhd ía|.!l1.1] l. 1
(;al2 g,nt ídkal la,|i alzíál),a1 all\oltu ,l.s lijö lul.jh ti \tlt d rvt\
j.'0dlL; nég|íjr€n1l:í jinini r.:]hilí llis tlí:Lt,nfu,a. úlelví (1.11.11bla)

,ar|n g\űion.lk. Ezz.] iJn]lll ,1l,E l ,\r9dJa^)si rdslfull ie]aikórl
cgl sillaujl tls a Durú í.kgnhdiózL.|\ lí:.!esííésc, Tóhb .r\.ilgbun
§1;}loi! "úa]idi1.1l 

r.rEríkó:í elitrk irl \-.lr.l! ]93: bú llei!]í
íü-,!ll, hd 

"1.1!ill "dg|. 
í.]enlőr.:rii k]lilh a \d a 1,i]liF .]ső kís gá:íl!r-

billja l]l)l) IE) L'tolló tullllnúna egt ú n iiná\dl kLu)C\olalo, na
llnj|L,IJ;]; Li,.\t|i|! J.funar\lt .!li|il a d üahalu!.!t s..üí I\núrt
lettipbnt ls l Hntudi _Itill)s .ihalL: .\ Isk.ia d].,i) íds.llt .?ii/.,k:n.k
(iisisi1]l/ íc]l..Lil

170. Jókai köz
R(itit]. i]t) n]ai.l hoSsZú ulc.r a ]r.L\ijifuosbarl
A Jókai \lór ulciból itg!7]k ki a iizes \7áInú há7Dál A kis rLicábaLt 6_8 rDodem
api(a\,ihá7ll]áLhrió

17l. Jókai NIór utca
600 Dratet hoss7ú lltca a Fclső\,áro§ba|
L. haraszij q,ara]ólclct kiili]drLnsalo. iött lónc...\él. a7(]ti i§ \áhozalL3nul
!iscli. A7 üt.tl Fó L]lo a i'cl,ij HÉ\'_megálLóló] indrrL és !z AIar1] Jáno\ ut
!ái! larl. SZ]]áId úlburko]atil, me]]en h.]}j Nüti)bus7iáIat kij7].kedik, gyaLog_

]árctái jók. \ítrcl 17 ulca a Duna tilé ]eji és a..Hlrrlrszti Rórsadonb" cs3pa
dék\izéi is összegyiiiti. betonozoll cs,rpadók\i7 cl\e7.1ij álkokkaL és csalonrá_
!,ri kr.pilclt, A há7ak kiizö(l s.k ! \7é|, modell| magasabb épilésiihál

l323 (Ko,\álo,' _ ]9a4 (Elddplsl)
R.g<:r\' á. 0,tdsldt h:)r.,Lihls yl;.d ]egkic,lelk.nőhh kipli*,lúj!.
a: MT.1np|d Joka|la, ]dnn Koülljfur1l|jar is P.sk |óhtOlúít. |IcE
\-€'(,:t| 11. ii9nini or.1.1li!1 lL .ijő rc,!i]t\.ónek, d .IIi!]ii):}tapa*'
fuk ,ik!t. lláll |]E16) d: i|l1i iifilárrlrk li(;!elL,zl! ll ,l1gl;í l3]3 c]e
j.:n i.ft\:t Peíőíi huli!,ia ga"d.]kodáa| ?nl]álijrmdoLli wll,
1.Z.í|;szet.P.l\i!!arúJLíl| l5 ie\.hk!n\ekbe la!:t |!1!a ]) P.nl i)
gdlRzá\lil)u,, ktli;hh b.,illl ltrz.íinlÉk ij |lkí,itíc K.s\úl]t l,dJ.:t
t.bo|:ö kinl'ltiátd 131l augl\.n!shn" íe]eriPli] \efu r,al)olJil^.i Ri:ú/
dz l:luEFh !.i as:"i;í, P.liíi h.|!\!l e!lene:te e:t d hLi:al,áEoí. i,
lnliau u \1,b l,dló l:)dtá!!;gd leLics.l ,rcgíakddl l819 .l€jéig nl.ga!
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kúj;, tttlkln ,:algálíd a fOrfuLldlrnut. al.thllL;lhnftal hnlú!ít d Hahl
burgok ellú. L'ilúgos ulá d. ö ktlr|!}11lol1r b1ss:tijá!ól íillt d blikki
Tdld.,á bl!.]os.íí nihli^ hönlPig 1850.|eié j,i,s.dí[l]cíeíí Pes!
..ll..1-.
Ncjlek fili1 iLll;! h.hil a !!g"!P\:r,-íihh írójá dfúííLik 1 |ó]itikdi élct
b. 13ó]-bdl kl|)cy)!lihlí he iid ) l,n!.zért la^.!1n 

^.!i:.lb.n.!)f,,l !9] lilúíLitl,,1 i|ln i.giObb lcgéüeií s.ernékíe\ táiknriali.
,r.n,i _gdzldsláEl, kt F,I"| s rr. d d í l):; z i \. L i n:i nó . r i r. l ii,g! li i l l il L
nq slfu, l crcdcíl:i hLlüúnt lj !.!íi;llapl| |)átúí!ú, nlseüa,dn
ki|..rL',ge tIl1í| 1!ch. Ll,(|!|rht"rk ]!Fnn!:\\nn,idi kö.í \,1]l

172, JózsefAttila utca
3l0 nréler hosszil. éSzak_déli ilfur,ú ulct d7 A]sól.álosbxn.
\ két 1,jLágháboru közti 1é!képekc!. nrnrt üt.r ne]n s7elepe A Il \iliighlih,
Nt k(n.toen !]akult kj, Nel,él iS elior..r/ ]9j(l cs a\ckbcn k.pt!. A T.nr.ii;
utcát.] i a;)(irj aja7a ut..t\,al \zerDbel _ ]nthlhi a \!CtOr, Slilág},i ós Slij]ij
h.g! ulcáktt ki)li i\SZc, S7é]essége és ntcakótc,r kcrcszlczo utcák kölóll crij
.m }á11oló. ,\ SZólijlr.g\ ós S7ilágri ntcak kolol( Icskcn},, árol na]kiilr, alig
li§iloll ulcác,ka ]\ Slilág],i !tc,l1ói nzonban nnrtlra lnásik utca lcnnc jolal
lléLesebb, lnrn|kcl ok],rlon jáldávi] árokkal. lisito(t tadká!iL. ós .Z l1róg
szenlbefunób| a \ádol ulc.l utá. lI két rLlcnszak.rV Lerles lúZaila] már kel]e_

l905 (I]uíídpcn) 1931 (Balat lslál|.ó)
Kn] ;. d íatfuLhini lírd \ iiligl ij:Ln ]aútü j ís ki.nLL,ll.edij u]ali]d 19]l)

,-- ,r,
b:t:ilákhn., 1q]2 ri;] P.\!.n !h u!kll] i iolkLrkat 1álklh. as liij:h!,
lal lh,1. L ]i!;ghli.tli lrli\.lil,l'!l!bL,r,lLiJ lend::eresen vrselt jó
l(]j,-r ..9] rti|ln]lrj /il:nnc biil 1l1 |iin4 hulLi\úrtL. Buluptsten tette
/t,,: titl/J.gi/ l, ö: b l I n. L!. ? n 

"fu 
1 gi n ! ! n i h |i n0 lu ! i; l ] a l l. i ! . !úa,

löbb.! |i)giuilfu:.tl ú laj]í;\:clícl R.nlll^jili kh.!!és!t lL:;s.ij1..h!húrz
C\ul(l i:111.1,!. í.1. u: n !!a;\.l\1rld]jlL,|ll h1.! li:.rh|| i\.: kafuful
!.!..7l1i a: .l\á !.lle.(,r.... d §+jls trl.nlld l lr:2) 1 ,:.s.ni
].l|1ók ühlJ,ór ]ú.nll ilj tl, ll))3 hd d }"\u+lí il lckö:óhe ]úm L
kl)]íchtl]t\tí ll))a-bú d j:lq.,li .gr.l.rr,. ill1ík.ron he rdllnt
íia .id ,.dk|d L,'glantl,bel d: eszttlllőhet! e9,ík 1ll-,!ití, ,,1 i;zúll)

,,:nr,.l .lrlli r.,J. l)1Ln HoIE.| ,1üídi .gItrrri Llékjn la1!ler!!!1!:
núde, !\:kij:z!l nllr í.gja ak nlyo:n h)g ta ailiploúnil k!)jon.
]9)5 b.ü I!|iill lli d nl, ilrb;] lúa\lik \.l:!\,l:ijlchlil.\,(, d .,\"en l:n

|n/i!LL)ll ,1: ]925 :6 a\ ta éjhc]t Bi..\ben til alín ldnllnár\ah.
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11 1jd Pbizsbd,t l Ila.aíéll. ull;, Drű| 1ól i§,el1 Iölli; vll, ].|ilií u
leEjObb fjl\óíllí.k kö.óhék. nér}let liaüu D.elfltklL]]d 1i;lilllit\ 1nlí.
üklOu g<'Pi]li il ülé,gl.h1 \i]i.üill al]afuló i1,1].gíi Lil!Li\í k1|,lid ]I.gil.
hlttk.(L,lt S:hln .h!dtlí.l] aki !l.uli]sa lelt. ls dh a !e1\zíikaji.hh iLlő-
he a nag k|.s.íéhi;] nlrúlkt (lu nu"kd,(:uliili liL;l!i;1. Klsőhl. szá
n}.]ulííldl i\ ::dktlatí |lr]5) LlhL:l \.!!leg !g\1,(tül ,lru|ll s dz anl

kűrzl ,nqá \ /l Jlí!/1.1r,?J{á,.r ké"|u.|killzek, .lcsii|;:all LleE
k ds.!léí inlúndó!n kiroztu. 1 sic|ía szd díl;lilulha| k.4lk:l, & ú!
laPala n.n ia|11r l9Ji 1ú\e,lbeJ c]cie, 1lréltz Lía.níí l]dklrcü
szli|s:álu in Lld:enhü Jlir. e9 tehea\nat keíekci dLl víeííc Lla!!1l
HlLlLl l/Ea r.gaóhh.rlin i.|kll. d kJiltka &lk €kk, klzleíí nh.t\i
g|n.k nc,:li,l!I;€" í1lli rnh Hrkirl l!a]:}l|rt1 nli}ld<,l utárd iüd]llIr,fu
E\dt ílóll ki11|!lalhd!a. S rl.\ küelií ,íh|.1íí.líL'it l., !fu.q.n /l1.1ll.,
i!., í(,!!llíől. lnia! k] uh,ú lűlj tl ,1l:;t l]hó il

l73. Józse1' tólrerceg rrtca
A nrrj|.sl.iiús AIdor ulca ]9]0 t1')lx]l lilágháboó \,égé]g.

| 7,1. ,I,izsclutca
, ,. ,ll,, P, ,,l' ,.,l

175. Kabók Lalos Lrtca
A Kandó K3lIn3rl !1.a..\. l!5l)-l!]90 kó/ólt r Rálióczi lieclcn

l76, Kamilla utca
l00 mal.r h.s\7ú 7sákulc.l,r Dunttll1iiidii]öneg_l,edben. n !izL_!árosban,
Nc\ ét ! l-e ]só t)uno lnc.] n.l]a kut.á j Dnk ] 00.1_bel1 iórtenl rendezéSekor kil la,
Lkkot öl h!§on ó ulcncskl lrpott \ ilágnelet .\ Felsó_Duna lll.ábtil .r \árollr!
(i! ki]7\.ll.n ki)7e ébeD indul lZ Alsó,l)unn rLlca tilé, de lrlinleg} l00 nélcr
otin 7sákulc.ként \észódik, L]sijJorban iidü]óte]kek ia]í]halók e/en a l.,Zcn,

1 kami a. uiliú l nr:df,?'g !l/{r u licl,!lá|l: a llantiila i\ li\:k.,
\úli_Pzdlli nö*ii,, 1 lü-ág:dl kizep. \igo ls laipa!"r kient]lillík,
nlíg c,:llró l ti,<.k lz,lrl ltti u nlttguttlii liha|. Kó.i:J ln
sli_{l/lollj, Ll?iilijljrrI hat|;ftinulí llólöltebb nr!ajt! liflü1 lo nl
el|i, le ltnl3lllali

l'77. Kandó köz
A Rákóc7 -ligelen. a Klzllczv utcii keresztezodes ntán eszak] irá \barL 1ir
dún k]ág!7ó. !uú\,a] i§ ]3rható 7\ikul.a, iLlet\,e kóZ, .1_5 kerles, fdldSzilles li
kóhá,?a lende kez]k, iárdr nin.s

] l{,



|78. Kandó Ká|mán utca
N,íint.g\ 800 nrétc. ho!§7il. \.'asúl\,oira] mcllcttj utla a Rákóc7i ljgclen
Kiali]§lLásakor, ]909 ulán a Lig.ti \rsúll sor. l930-tó] a Rákosi Jetló, ma]d a
Il, \iláglráború u(an a Kabók |.a]os nel,el \iJcltc, l\í.i nc\ót ]99] b.. kapt!.
I]dírllódn d \ asút\oril 1úlolda]i l;lsó!árosi ul.ájához. a Balo§§ ulcához.
s7ilrtón .glolda a§ beé!íléSii, ]|t azonbdn a hazak kóZelebb keniLtek i Sinek-
he7 Kelese|b a szabad he]y, as 1öbb§égében lrián},/ik a háZak c]ö|tr nij!an}
Sol. söi Szánros eselbm a gvabg]álda rs ig) az ilt.ni utcakót kj.sjt §i\,árdbb i
tillolda]na],.\ ]ráZak ] lijl ]]_ig Sza rolóC]nrk. |7 cgyhrnnddá\x] kelesebb.
nr rt d Bdross utcáé de iól'nL tóblr t ! dsútiorahó 1 kiágazó kereszfutca, milll a
Jná§ik o]daLon, Ezek aZ ntcák: r To]dj. I]althyán] Rákóczj, RóZsi, Sréclren),i.
Kazin.Z} llca és a lTalár úl Ennek el]enére a lbrgalon] lrjcsi a nagyon ro\sl
lnn,jsógű iildút nrialr, kjvé\,e az ulca sliláIdbulko]llil .].]ót. ahol dz ú1 r ]a)

7s.lAltjl! \lúieLödésj HáZ ud\arához as r va§útá]lonrás aLuLlálójáho71e7et.
_\ Beith},án} ulca Sarkán \'an l T..ii]etj GondozrSi KóZ]ront iZ ldosek Napkö_
Zi Olihoirá\al, nel]c(lc a Szá7s7olszép oloda ]álszókcrl]c. i]lcl!. a Rákóczi
úlrrál á IL Rákó.zj |.rcnc Altalállo§ 1§kola mli§odjk épület.sopofja

Kílluló Kíil1,1ú
1369 (Pev - 1931 (Bullnpen)
tjiplsntlnik. a: ]íT,1 c\ d lfuga| ]1"l ijkijk i\ EPűlszlk \l .cíí
,r:,r,.r<;n.t rilzk,k,lb!li ú,:id a hLddp.\li rikg|&,n li\-1.1l/b!li
doL!llu, u (:0|v kaszaJi kiíliln.t.tlje ]9)j l|jl a |€lsi;ha: tag]tr d
f0lIit IillL,,ósllásá]Ok ,.,r2.1kij.i íele nílégl:i li.íli]őjc I:]lőkó"í d]kd1
l)1dzla a nd{l,i,\ziill\!gíi futgó,ir-d,l ó1 li^fr \rl k]k Illorfu! úlllak1!lnl
1923 líá kizátl:)lq eg\: Lij |iliu"los f.nídn sú re J,.o kíí|íl!s.íis!lc1
ioglllkl)zjlt. q0 lkOtta LL l alit yillutltosittiyibdn kaL:ulfu : j!L,rtös!
!l:i l,izi\llrllós Iil]Ll]t\hn:||0,1,1. EÍir,ík iele íős L)iírás,it, ú L.iftla\ hajíó
L.R,t.t.,l lá:ijliltó! 1,í!ld \ nn211nn) Dllü.i ! is alkd! d.!d.

l79. Kankalin utca
,\ F.]sn Dan! ulcáb(']l Drduló k]c§i, 90 nrólcl hoss7ú ulca a lluna] iidü]óieniLe_

Al zsákul.!, mcl) csupán nóhány iidiilö és c\dládj h'i7ho7 bi7lo§í1 bciárót. iL_

le1\,e köZlDu_be\ ezeles i Lehctiisóg.l
1 k4 kalnL ]I1hát n L:]nllalünküdk ]ídgldú:)lszárlól öljajű i\ i\1,1eI

iik tlnll:!:.!.s liinii]l i]l\.k Lö:ölt liLlekíllki,l ctJ sen a! L'r}mdk
kot d \:Litdíiúl l:dn](llirl !s dürdk eft<,\i1€1! \,á]ll:)zot(lit g\uLfun lilt.
1il, kL11!Lb.ü Drlrahaldii]1 j\

180, Karinth1, FrigveS utca
'íl,!\ "|,, ,,,]t
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]ll0_] bln. a Nádol_lakópark kialakilá§.rkol kipta i ne\ét, A SziLngrl]
Erusebel utcáb(]] k]jndu]ó ulca. pádNzalrtoslrn .il,xsil1] ,ilr.kk.]. A \i
doFlikópald ulo]só ulc,rla, d Szilrg\i óS \lLlor ul.akal kőli ös!Zc.
,]Zonbin nem óI kj a Telrleló útig. lranen zsákntc akéi1 \ égzódik. 2001
ószén,r7 uica ég cpiili;Iil|.n ioLt
Knúlth! l.igre,\
1387 (BuíI.!pe., 1938 (sióíok)
h!, kijll|;, nü:i|.|di|ó, Alilillü5, a )0 \:li.uli hMfu|j!:!lku\ ilolalOnt
eF'iik n.gtl,pn!.|l. j\Lii ]J. i\es kalá1lol ú líagaü Kt|pls l'i]OE ln)
zijlí. e{, ía n§z.ikls tcgi|lkiri lek ER,ll\t!i liún ú\,nl Ll.ig funl-
hOlikdi, li:iAul i5 a}a|\lalli ll,iLllálJkdí hd]l:<adn| d! €Érlk kúb *l
|i:sgú.aíl hd c,1 Lil.\á!i]l' |!1L: ,1: L'illig, ki\i;bh d Bldd|clíi \d|nó
íl!,ll.rnila ,,1 -\:r es.l i|óL\4\rliáltoz L,sltlakoza|l Hí]Jl.\lL a: ,Ig
ínoli li" l i íi ünlúl,ji kLlrikdürdkjIclc dlLtNzú tL,t Hu t,os kdt
l.idídiha i\ lg1 ||) pi:l|i i|Li}dtha, i,-seiL)!" u rirdillili: pokál i hLI

,]a]r:nl]l! li]L^Po l.ili],ói orlll!-nl |l- i|oddloü1 ],alobliágdnól d
ir:;l'.. n,lrrnj_{1jis (]J (: o,bctí lnl|L\ldlok llgapiestLlislig l kir
!alaiú l !!.|li.lc]cl!.di\il ]93ó,bdü llilú, !s\ k :iíiící h.lilótí fi!k,
fuiín síó.Hi.inll\ln OlilLl?Dnn a&]J.r!!: úraji \:lrl a: ,,I,\azL;s d h)
p|)ül li"l liLnlii Lí rí! l1:í\e .1 nnik:l Lttlitl ká Á,./ fraljallj dgr !:il,

187.,, KAROM' b(i}]\ (1li

Tlaíaslli ku]só leíiilctan ! I)u.i Trszi csntomán tll] ta aiLhitó kllj.sbánya
.\o!oí, kat mil\.lús alnti áLló eS 1o!áb|] lerl,erefi bi!_váktrilrL, Ki akiiása
l99]_ben ke7dódii11 inagálrleri]l.lcn, mljd l Kiron Ki], lblllalta a kilenne_
lésl Je]enleg nlinie$ ]0lrcklir i.rii].tu ki7áró]rgos blD\Nló iidiilési, horgá
sziSi, lnl.1eli. Le]re(osag nólkii] A bán}ához az 5l_es úhrjl k(j71,.t]..iil a c§a
t(ma hjd utá! ki\7a].sileit Kalicsos ülon ]eirel e]iut

182. Kassák Lajos utca
A B.7créd] ]rki]telii]eihez lanúló utct Pctijl] ]ig.{cn.
200.1_ben kenlLt kia].rkitá\rd. ós n.lét iS ekkol k.tlx Jc]..lcg nróg kiótítós
a]a(1 áll, ,r ]iaraszt) I.|.n. ut.ától lndn] a \lunkács! Lrlca ulán, á7ze] |áIlruza_
m(]\ -l.]i.s hoss,ú§ága meg lter1r l\rncrt.

Ktlssák Lílios
]881 (El.sekúiJ,lil.) 1 96 ;. Q]udnpcs,

!,
dlaIia, Bfuül.gdnel Jíid\ KO!rthlliu, l arünllkLi\kihí dng\dhi';1di

!rátakho nol,gnzotl. |1: ]torlu!onlla ep Lilttleni)! k..ib. k(l1ilI Pcliíi-
kijk,l h^ kl l,I liÍa!lnűl, 1aid lclirúl.tked!íí.lth .s u ,hahupafuk"
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,1íhen,el, 1|)09 ]a h.11 l|i,ln nru ünll]l lu\zltiáí j\ihn,lors:,j!a!.
BelEiúlaí játtd be, PLi|ízsi,: iunní .l l'úüdallLill y,.űn i§,€Jkldclí

"ng 
az (1\1rntgn |,iiré,!1k .:! a: l,atlhiz lü\ L.j,niire| .1?nn.-

1a ítlLllti11 úl.jó . d KözOl,ldnisíiEi §iIhizlor\11g1,1 a pl/1ll(iful, .nE.
nab..tft\ei log]a]ko.all ) Td LL,kö.t(i},d\|ig b|lűsa úi}l lLídtú:
nxíák a F\ {ijlőJoghizbil L.,g,zi;Lle! !!/l, Bll shL, cnlí::túlt. Kisőhh .1 h
g\dlínuli]r ill. o!! \,is.!]í. áí d. 1911 4) anl.rln! l.)1' j6lr1l blillt
In) h(ll]gulillt kln,s:crlilt Cuk lr56 bd kd|.\ólódhLl/all b. ijnil
a: fuluh i !llthe Ki}):úniiis.Lrí d iíá:li ü .,gakilhllók d hdaP!\
íi Kd\\ák Ií zeuhi\]n. a Ic !:eíi odbtiibdn !\ 1idlki nnizex,nkba ,

d pLili.si 17l\ie d':1lí ]fl)d.|n*b(r] (:s |ijl.b,, ;s.urq)di ],l|:chn,d,
i\ !,1ki,i(;ban. IJlIld|]]1i dlkalá!!i Eúlópd s..nc nnLerle]:

1[i3. Kaszala Károly, utca
'l l,.9, -:, l,,,,, ,,,..,,|, c ,\| \\
A N{^\' \r!útloD!i1(')L t l'ecskeln u{cáig hil7ódik AZ utcának ]99a}L]an adlak
nc!ct. de a7 e]só há7ak r11ár nóhilrr, é\Tizedde] eIóbb kclctkcltck, Eg!,ctl.. kc
te§7tezij ntci]a a Zsi]!.r tltca Kiépii]lségc hrv)n](; ! §,om§,édos l ehmann és
Lelendu]a utclthol. .\7 e só ]50 nót.r.. a beherijleli jeLzöiábllrkig teljc_( ,r

},iétitcttsóg, vcgvcscn hél\'egi a\ ldk(jhi7aklnl utcai há/szánokkil, Ezt kii\c
tón r7onbin mfu lsak hcl),rdiii §7áDroZással Szelcpcln.k a7 ilrgit]i.ok A
l-.cikefii ulca kóZelében cJ(jkke| 3 beépjlelt\óc, tijbb a7 iilcs t.Ick Á kö7\,i]á
g tís aronbln i|l is lc!c\cn kiépitell,

Kíls.alu Kúl0l!
l39:l (X],itúI) - l932 (Ese!-,fie eít)
l1d!\,dI l i |ágrekOnl4 s]lot ít\.!|jli; PLih d/itáslií ú: Os:ítaili Iíd!!,dt
]Ia,uJLhúl hdl,c|cg<:ben kezlt.. A, at! \2 Jinüfu 11 í| ld(| ííl'; ?ilókl vl1
ll)l. hlújrkiíól pelí,] d: 01dr. íranla, lfulLoh, í!,i;z.h,.íllí ne:<kd?rtd
d: úJ dn., \ll[:\i!j |irüll L.j:!rclia. |án \!ú.tlt|)|jb lttt. dt: alLólel
\./,l:i!\.l /-l /i.g/lliÁ?:.ll 1 

"10g\|, 
1,üléki ]r;rasokhd, as Büddpenctl

knd{etí rcPiilűú?oll la lűllá"|ó\\i18(l Ka::ulo s:erepl|se vlt Ki
\i;hh rckllinrc!ülésbe kzdeíí l9:2 szepL",lh€J 1 an .g\ ih." lk j,!
Fil Ellr kó..1éhea tlota|ia ]cinhú. <j\ u |.piil!! hdlálos:uhaatissul

l81. Kal,icsbánlák tit
A \áfus kclcti üdüLincni]elé , ,r Bánvala\jütcaiól indn1o széiesebb ilt a ka_
vicsb' ]!ák]loz. illetl,e azok kij7poni ához\ czc1, A 1ijbb n]ilr1 cg} kjloDraleles
Llt.100 lnó{crjg kcLcti jránYbn halad, nr.!d délnek foldn]. aho] ir]abb,100 nré_
i.r ülá. keres7lezi az Ant)as ülcát, A Kiskertek iitliilőlclep gerincúllá1, Elli;l
kezd\e loblr kac,kar rgólal, fisyelncztcld úb ákknL !éde11, kllerlrrelés a]alt
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áLló lrán\ltivak kii7t h!l3d. mnjd Liér a kiili'n bqárdri soroDr ']\,dl !údett
..Fabel-kalics' bálr)aláIstság ü7cnriközponljához éS ka!]csoSztá1}oló telepó
lrcz, ]11 nnnlcgy 5 6 bán},aló lalállraú, A sa)dcr alatü út ii7cnri útké.t ]gliltóL
alal-uh ki fokoalosan, a\ \i]l €g,vle hosszabbá rrint a ,.Selilecli". cg},kolj
lntgyar luhjdono\ ne\.él liseLö ki!i.sbánr,ákho7 \,ezetó út, H bán_l,áLJia] és
n]á§ bá|),!1a!akka] _ bányala\ik !álosáva i§ \áh Dunahaíislli,

185. l(rrlirlroy rit
Kiili.liilcli, hjvata]os ulcanó\vcl ncm rendeLkezó út DurahiraSzti csalonitn
nl]i lenilelé , Köllcde.ii] 3z 5]_es ]ölnrgahni útb(]l lgdzjk kj ! Dunr Tiszi
.sdl{rrnx hidj! ulá.. és kelcli jll.,-ban x csa1o la lnelleti halnd \litlleg},ó00
meler ltosslú, jsn.(c]l kx\,icSszórással szrlárd burkolalú\tj lctt út. nr.l! a Ka
r.n] Kfi. \ard.lbin}áiho2 \ czc{, ]\ bitnváki1 kövelóelr i7 úl. :l kj]omélele! ál n
csilon1a neLtlen dülijúlkónl hnLnd n kö\eüclö, nrár ,\]sLinóDl.Cil lcrúlclan lóiii

l86. Kazincz1, Ferenc köz
]]L|méler hoiszü u(.t ! R'tkócz1_1igel.n,
A Tánc!rcj ut!álal párhü7dn]osan a Halár utat ós ! KlZ r.z\ ut.ál kijli i]§§7e
s7jlárd bnlkolat !é]kiill, jáldája eg},ik o]dllon jól kr.pilcll, Drli\ik o]dak r

sz.n áI1\,]ordaként, ]Tázri a Hll xtj sllokházakdt lcszámit\t fillds7il]tcs ke!
tes k]sebb és köZepes .srlitdi há7lk

187. Kazinczy Fcrenc utca
90| nréter hosszil ulca t Rikl;.7i ]]geien
\e\él az l930 éli ulca.ói1..de7éSkor kapla, elöZó]eg Ligeti l]alár ú( nó!..
iafioilák Sza ron .\Z ul.t a !asrlí,o[rhó], a Kandó Káhnán ut.ából ága7ik ki .

s7elnben a l'elso\'áíosi Eiilvij! ulcá\,a]. lnel) 19]0 ig a Bclsö IIilár ul D.\ct \ j

§e]ie A ket ntcíi eg! kolláfukkel \édell g),.rlogos kcrcktáro\ jljjró kiiti i]s7
s7e. iutó\al l trcs iliárásj ].hetó§ég a \'asnli SnLekei \í rüáí aZ ulcd .l\ij. !
]ánc. c§ Lrlcái!] tnító ]00 Inói.|es §zaksrán lrárcln elág,rzássa] rj la]álkozunk i
|átos o]diLon KöZiiliik k.ftó 7§itkutca lnjg a ]r3nr).rdik. a KaZ!1.1}, Iaz már
n.n] \7 uica a Táncsics ul.ij_g §zéLes és e]égjól]árl)iló.lraí nenr slilárd bur
ko alú l)álos |rlda]án a jlilda leljesen, ,r lnát]k o]d.tlcnr szór!anvo\in kiópilctl
A Tán.sics nlca ulán Mol]brn kesken}ebba tálik. báí kól ulca l. kijgazik bc
LóLe. e Tonroi és a Bo1(,rd A7 párat].rn.j]d!l állós.lr1 kozcLcdik i Sza.hcnrj
utcáh07 ú3r 1]o!_! i ]ráztk.7cn 17 olda]on elibs)!1ak, Ivlég lo\át]lr la]ad\a. !
ló kiépitelt Széche }r ur.i i7 ilt Dlásik le]éI\ irtrrlleg] _2 rtléÉrr.l .1]acín]}lbb,
D]i.1 a Ka7jn.7\ utcn. eg\ nóg\ matel izéLes padka a \nLasztó\'onnl, _\Z llca
cgr, luli,rrunbar \égzodrk szLikú]. nrajd es} kol]ál zár]n az |tat, llehogl i 10-
\ ibbhi]edn j nrételekel luh!.j on 1 m éL],ebben futo Gírdon,vi ni.i] a
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Kaii,lc:J,Fe/! (,

1759 (Llsenl+én) l831 6:é?hak,")
h-ó d lx,albeli ürarirlú üolal.,l i\ 0 D€l1,ili1|;5 \1,1:tdldkjd a: ]íT,1
ídgid Bt|LOln), he 1!\. kLlpI!ola1l,d k!|ii!1 ,1 ::ubddl1;"tí^,c\llggll is
] : d.l t ó l ld 9 d 1.íí d \..l \,.:e 1 N k 1 1N 1, lij I Kn§ h ldr,il, s,lnll. ln^
súi únkLl iil.í .!lmi isko]áDnlk í!]ii'aeli;j! s:.lEL|l!a L JLr:r.,lJ.llilála
yllon s:tlltnn'i i:l,alaPalúilnijul ]13t bdn Buls(;}ii |\ Ijdíóti s.dbó
úJ!l!áglibun ülc.qilldiLl)!Lu uz tlső nNgúr ttoldll1iinló"atü, d ]Id
(\dt ]líls.u,!tl, 

"Mi|t 
Bat,á,ttll]] e]í.lduijd !j90 b!, li)lLjI lb^úi|a-

nn úlüí ki, d. arylll,í,, 1791 bc L,líldka:nll d r1,ig|dl jdkahi]ú§
nu,gdl0llhE. Erri,r!L lela ózúlkilí ]795 b.i hulúl]11 ill]í;k. nuid ki
J|:l\t Aegíl.h dz iléL,1.1 bi.ai\klhn id.ig íarnj únJ.gsúgla ,ilosi-
íOlía s|íL,]hltqbr,l, ahfu\ iLa, Kuílí!ülbL,] ls,\1u1],á.|1,1 fuhaskn
laíl E1 az nlat l;lsijbb . Foestig,lll lplóil' .illne] ntajkű!íí. ,lt,s
ttsak ha]tilu ulá11 r(;: 4\ll i.l.ü! rkE) ]8l)] bcn las:dhadu!L.
Rlg|l.Qn l801 tól L]\( lil:hh.11. ]lioó tó] a. ű]full Sz!phlL,}fi(lI
n.]czllí Bá,1|ic]űü :<a)dú]kjlaíl Kij:dbdl llú !tli\ d n],el1liiűtjl
,ll..ía a. ijul,rlD]l .Ll ,k,sj,-./1t,].!j/r ./ a pL)liíjl:di il íát.,dllhni
halalá5!|L hli.1l ,ltindtn tt:gi 

^ 
ktzdő iil 1.lk.rc\cx ].|elejf.], ld

,|islriúl. buzdílá\,1^(1i ].1.1..i\. p|')lol1(l n hiá l,:.; irada!]n lihó
irann IId ldíonn d: iftaldl lc.irc leíl Fo fu\ űlja u ü, tlt njcErc-
íl,] ljkjsa 1(lt

188. Kazinczy scn,

Ró\,id. ,i 7 há7nyi üt.a a Rákóczl ]igctcn.
A Kdzjnc7y u(cabó] l ]a}o! szanriá] lr1dul, járdá\al, kiizl,i]ágitiisstl, r lakóha
7akhol tczelo kőZlnii\ekke] kié]r]letl Hjvntrrlos ulcane\. ni)r.,, a sor ellre\e-
Zésl n tenilet bej' 

'tsakol 
ki|ta. n]]\el Kx7]nc7\ kö7 nrár \an, Az ulca épüLetei

kö7ött íijbb tct\7.ii;s, c lcl.t.\, t.ti;tal bcótjtós.s háZ i! \0n,

l89. Ku-ilt c -1, titi s ét á n t,

]]0 nrétet ho*7it utca,r Rákóc7i Lig.l.n
A Kx7i.c7\,utcá|ól á]J.rzik ki a ]].s ,7ámnál, 6 8 háZlroz \ezeló 7§ákutc
Hi\ !i!]o. nc! c nnrcs A,.sélán}" nc!cl a hcl}szlnr lq]aráSko. kaptá. xdi\7lám
tákkal, lther nrun,3s7anásS3L, gnzdigolr !]lágos]lolt. keL en]cS ]il\fu}l |\üjtó
háZakkal kialakiloi1 képe x].Lpjá[

190. KÁLVÁRrA-DO}IB, KÁIIÁRIA ERDÓ
Dunahiraslli ]eglnnlasáb| dombj3 és eg}belr eglet]e.. t.nnaszclcs állapola-
birl iDelnlaladt nas\obh crdőtelnlele, A Dunx Ii\7r csalon)i deL] oldalán
Taksony 3 hil7ódóNn, az 5](l .. ill as r \dsúnllral kijl( l.rli]haló, nriileg\,5|
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hckrároj, ](l00 ,néleI hos§7it, ,100_500 méter Szé]es teriilelcl í'os]i]\! el Ti(7

lásra ki\álóan r kaLnris. (i,llkorla lá1(]gxtJ'tk n he]_vj lo!ask]ubok éS
ltliasisko]ák, A dombnak ltc!.l idó Káharrá káno].! a n\üclrt] o1d3lo. a7
5]0 cs út mel]ett lalá]hatli.

191. Kllbúrid lópc\ő
A Káh.áliaionbrd, i kápolnáho7 éS a nócijllc fe]á]litoft lrálakelcszl]rc7 !eze_

Az 5l0 c\ úl ]nelió] lidul. körülöllc ragebben káh,áriastá.jók is loLiak, Nít
he]),emjk a kápo]nr mógöll a7 áhitaiol kcrcsij .gY §7é]r, go dozo1l kijk.leszlel
ta]'n r kól,etkezö í'cl]latla]: ,.,Táünól 

^/., ')ú]tíi 
íercí.thijl állituh1 ;{N t\

íc ] ! \i.g. ] )1! ](nkl nr s:íi l 9 83.,k:lj ks,'

l92. Káío]! Utca
A Dr!j Be7elédr ulca r Petó1] lig.t.n 1930-rg,

l9-3. Károt__vi Nlihá|_v utca
.1l]0 nléler h.Ss7ú r.llca ,r |cl§ől,nrosb{n
\c|.1. bil idószakosdn koriblri! i§ Yiselle 199a bdn krpta lissza
A7 rLlca aZ Eől\ó\ ütcnlól indú] é§ i Dr Pó\ta sándor ulcáiE laí. Kiá!:i7ó nlra
,\,,,|J, \,_. .]e, J \{ ,,, ,,l. ,,_.;.e,l
drliJan beépiiell. Ras7e a..H,rraszti RóZ§,rdor rnlk'. tijhbségiikbelr nd§obb.
ken.s !il]itk, rrngosabb óti]letek slcgó]r,eZik

kirOb,í Mihálr
1875 (Bultllpest) - 1955 'enta)
Politih!:, o|,.ásg.,űl"si kbr\i,!ló a úcn.lihá: ídlu lijj.;rsdí:!si .l-
na)k Ll]erk:1€ a ]!áhl:)l.t.i!. 19l6 h!h k!d!uPű.nd d Ká|0l\i Ptiltot
!l)l1,1|l, a: ő\.íúzsa\ liltuidlon' lezóte lcl. hlu1ll a i\*enz.íí lil-
(iLi .l öl1,. ,1 íl,]úadbr| laij:chüe aáü, n is:l.rclnt)k. cg\b. kiil

lÉjhliri\z|!|, később pi",|),:l . ülojl haJíitl] ülir.tl,.i: ,1 húboflls |c-
|€\,!l! bl.lk.:lébe d. a|lzLigbdn kdkl\z!|o|iilts lÉlv.í n]dku|! ki, heb.
IíL:l n n Polilik(li. *"n gdzdarliri talcn üa ! lud 1 reg;zilLb.dítdni.
Kl, ni"lt]ihuk rníd"n\l n ti]b.]ilik|iiu tl;kll!íe, :já]an.áink bizú
]t\l]t ]9]9 ti;i kó:ttitllagi eltlöL n!h Pa.ícii,ldk a .vlrril a ]rl:t
|!H],:!i 1)l:.:|!!líe cE. dt)l.h.í elíag!l}li nn lfulatí, fi§.ali.l!illi!d
|tniF "\,ilt 

beí§]lck::! !elt vhú alli,<i Pa!iííkliia l\ődirl.k Ebbe a
h.h:.1b. áld(ltd d ]lnúlln(ll d ]n, úniyli}xlllí (]9]9_ n;úú, 2] )

Eg klci,: rk:! iílholt nl}ló:kad.ít, k1.1ll ta}^u ftf..l1lníirl.ddahnbl,
] 9 ]9 lxl iü\ 11:ü lnígrá1l C.,!hs:!ar ákiábL1l1 1l!::t i|;ba, rlil.Jug.-
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l.lá\iáhd ih. 12 Ll igr-á.njhúl kínil.tlel! dí:í ini lil\k]!o!l a H.F
ll renlszer clL,n ]9:: ltL,üLlináha a buldpL,lli löt\a]^s,tk íLlsi!
njnö, c, húí]lü\i! \áLliá\|1íe]je, f]l s.\ n)le ]ki},zá" d iíá]te .!: (1nigúi
tlibun intnő q koúürüL5kikkal lnzll1e ll!tr i l l(lNc\oltoí úkik
eq.r.álíaliJl ,.rl |olídL eki ]1]ilásúk ,l;1 |g\,cke.rek lLifa] ídúon d ,n]
tlu1,ols:ági l:ö.öL,llól. l'!rlil p(rIizsí k|)1.!l! n.|.:lil ki ..] R.ikn\i
rlds..JJ!l Rdjk Lt;sz]; Lná ,:dkű.n, ígl 1ár.ds:.r í\ e xlJlins !.!l
19ó2 h. hd ]faií ]úzd\.ál]ilották, i! (r blk{ap,].\li K.rc?.si lc,lcíi;hL,1

19;l. Ken'pelen riirkas Lrtca
lIjapiló\ú, dc mcg\áhozorln.vú ipdficl.pi úl, a .raj Puská i Ti1 ad uica

l95. Kentping sétűm,
,]00 nrólcr hosszú út a Spo _izlgctn.
,\ Szrgct ul.áló] kinldnlti és a sligcli óbiilptíjin kolöll. a szigelcsúcson 13LáL

ható k.mp rgig óS 1. rszpál} ákig \ cz.i S 7apcn kiótitcll, gópkocsjva] i§ j álha-
1ó lrangultlos ú1 E§,ik oklalá! a \zat.. l]]\it()1t l]drk, nrások olda]on náddl]]
, :t ,.t , l \ lt.] },, l j ,

196. KEI{CZINGER TELEP
A Peloiljge1 N4u|k'tcs! \1ihá]_\.' utcálól keleire esö les7ének lag.bbcn hrsz
nih nc\. H7 r tcli]lct az cgl,koripatceLJiLzás násodik ül.manck kiépjleü része

\e!ét3lel,ú]e!és7ien.7óélöléskiépitó]étolkiptaa7lviLágháborúbcli,icló
idós7akában l-hhe7 tüdnj keL , ho_9}, l9]]_benn lrelófi ligctl.k cJ.]I .tZ e]só
része, a Peiófi-teleprck .elezefi réSz epii]t üe! a NlLrnk'tcll \íihl]y ut.áig
iet edóe|, n]eLr-he7 a tállxd 1elaekrlek 1De_qfe]e]óei]. esy ir,j parccllázó
Kel.7|r:el n]órni]k á]tdl k]do]3o7oir te[ek s7eri|t .jrllakoziak a lo\abbi

197. Kerkai Jenő park
\írnlcgy i 00 neleí hos §Zú ul. a .\ t.rk az A ]s(')\ árosban,
\ctó1:00] lrankrplr. eLőzőlcg ]99] li;la K.rktiohasóp,]Á e\el\jsehe A
kj.cbb |ark eg]lren a Du)aíanra \cz.tij út. mcl), kol\ clleilii] a tenp]omken
ln.l].1l húltidik Korábbirl, o]\,rsó|l1k !olr 1an)lcges kjé]r]iés nélkii] ]í}0]
bcr1,]l c]ső része anlópaltrioló djszkö!el ós diszllripákl,a]. a]só rés?e kié!i1.1
lcn és á Dunáhtrz 1eze1.

l90,1(Kerkuújlahl) - l9i0 íPanúo hnl, n)
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.lc:\uila s:cr..l.s ) K)lor a:saloln nkgalaI)ííoja lr2l-be \:1:itci
lkdrdía el!. !l. l.:nt! belip.l! l jlluiíd rcrlbe_ |1 s..geti jczsuLLa
hil!udj]"úr|iJijilllalLiA_/i!azaflií, d- illn\lJru(ki eljclehk,, l!a]óPiál k)-
üulí. 19)1 be hlnlbúLkhan pupPá lzcüle]lil. 1 je:\uiía \,ful Dlünlcn
tL\ha:i t"]tLLfsag d]ól li!},c lell!. hag tcliej id.j.i d KILOl-null
lzc íc1l1<,!!e, an.lv1 ,éhli l <\,akíí 

"1ílí.p t(rlmi!!n; 1P*d] ft,d!]ke
-'. ', .' ll. ,,.a, ,,|. ., .

tliz d h1!1lglís,ig.ti lni!á.ba ]9u ben l nlnrí nes.\:álh;s idelik
,.!it.ll( d, lildi):iittk.í ) l.LlLOT hn:gur dí l húh.r.l| uli úirdihdi,
ntía fu Rujk Láíz]i b!]iig\ hlinis:íet i.).íiií.)íla ]91ó 17 bcn 1l\!k.
h\. ft|s:í 1ell u Bdru]lkoliL5 lw,ih t€:4e D€]rahltd NiPp|ilt ,ze.
1|.;ihen. m!h,.k.lmii.íi l.uiksadójd il \oll l917 ]űlilsíó] t.t|.:
k l s:lini]i, KözPo í.l lnajd d Md]l|éz|il. ,,1z )L'H leíú,lózídltll. h.s:
szli i|.ki. \!)|! hahókbe, ]r51-1\1] !:iinta-kíull kL1||ú <\ ba]szehlt-
t. "l.!|akllr ]956 hú" \.abalo e]E.l!!.l, a íaíadd]afu l.|€Jtrc
u11, c]hd!,\kl úz ot\lH||)l l9jl-b.n |eli:ó]ííá\ru \i\zalil háül (fő
}tj,l/{,l.j. l.njlla\.i" ]r59-Len 1ag]egc\en !:dbudon engedtt:L Le plpi
h|,únin:í nln :]jd\,oblhllííd ]9_.9 í|;l a \.í1l1.1RT duüdhLlrdr:li iizt
/ ii).,i l.€.lll,Jl"1,1;J l9ó2 rő] a piirpö/r:entlá|.tOi ,.Dciilis aíího]hú|
:€€atíiL!kl\. 1964lnl d l)d ]úlrtah is...iálil |rIhlnhol ldkol1 ]9ó5
h.lr, t9 le:|!illi/, .!]chj r)t|f.l ka!.:olatbútl h.ílriűI l: át!anbizío}l-
5áPi 1,ol,;iuli.: Lihd !l.!,aíát0 !aJ á]1 úiaL,h \-iIin|Q|Lnlsl tlu.t1

198. Keskent-!ejáró
\]]nleg}, ó0 Inat.l ho§§lú, keskelr lcj'tró úl a Dünai ncgyedben
A FclSii t)una ulca ó§ AlSó Du.rioí lelk.j kö7öli vezet, a ]<.sk.n\ Ilcából
bj^.sit g)!l()gos lejúó( ó\ .Sónakszi]]ítási ]eheldsagct d l)u[ához, r\utóI s7á_
rnára ..Dr j árhi tó A Kesken}, ulcálól kapt! ne ir hivati los nc\ at,

l99. Ke§kcrrY utca
_]{r0 nrótcr ho§§zx út ! t)unil városneglcdbcn, ! \'izilaros]r,rn
\|.l§óDu rós A]Só_DL!ra §ol lelk.j kij7i ]rilzódrk, K.\k.nv. cSak !\!l(]go.

l .JlJ L l,,,,,
\,e7el le.r Dunához Ki\.bb kilárldula] ilt ]s, lnl\c] d Resken! ll.ában lóbb,
cid]oglj li]llás ]s llkxd \e!ó1 ]99ó_ban kdpta

200. KÉK-TÓ
12 5:0] cs. Némedrr. 1ezelo úl nrenién. nnrtcgv kót és fe] kiloDlal.f. i ba_

oo,],,,,,.e.g., '1-1 \
keleti Bán],dlait§ iittii]in]eg}ed .gyjk ]nil§ö 1agia. ]l;lé\7l jden}Jell.gii. 1,1ó_
n).. hog],a!ló!ál jlj l)regkil7e ilheló.

] ].1



201, Kikelet utca
]00 ntéler lross7ú utcr d RákóczL_]igete!
2003_bnn eg_v ir abb pdrce]lázáS réSzeként keíült kia]akitásra, ne\,ét i5 ekkol
kxpt!. \ Halltl útb(]] ki]7é!lájon. éSzakj Lrl] },ban ásazik ki Kö7n]ii\ eJii.it.
sziLárd brLlkolitú utcá.ska. Drodern estSzi tes Lerles cSa]ádj házakka],

202. Kikötő sétány-
\ljnieg,v ]00 nléier hosszú séún]- á Sporl !zig.t...
\efét ]003-balr 3 terijletlendezé.kol kapta d nrd mír c\dk alkalnaúárl hasz-
ráh DLrnaharaszd lrajókikötöről, KóZ!.1lcn. yiz mcl1.11 gj-a]ogútké l haLad,

Gondozisa ke\,ésbé inegoLdoü, (]1l,,rho].rz E\czos ulca nralalói dulaj olda_
hlkorl ls rendelkezlek kjjáaiiil esetelrkenl rLag)otr szép pázsitlnL. le.de7ett
résszel n]á]kozn!tri Nlá$lt nzonbarl a sélán]- (jsszcs/űkii], éS rlehezen.áthaló
\n 1áljk a szátnos k dilrtött i'! nuradvánlaj nrjall

203. Kilián Gl,örgy rrtca
Az AgoMs7n; Ti\dd]L utcd ]95(l l!90 kö7ölt,

204, Kinizsi Pál utca
\ílDlcg), ]-50 mótcr lrosllú, k.].t ._,-u_!:at] jú.,\ú rLicx i7 A]só\,árosbd!,
.\Z ]9]ó-]] é!j parce]]áznskor kerűl( kialikilásri, lil á parcellnzásokai déj_
ról lcltiró ulca ,\ Kin]Z\l Pá] ülctn.\ct l9,10 ban k!|td, [l(jzólcg Kislc eű
s,, néleD §7etele l. A lijldlál] nlcnbo] agaz]k k], éS e!é§7.r r NlA\:
\anLnllraljg tdrt. Ekóllr.n utcák í{ál k.lesZte7i] \\.ss.lan]-i. \,íát\,rs klrlr]y,
BnílLrk, G}ón] GéZo, K 3pka. Baklar. Dank,j ., \,Iórj.Z Zsignrond ut.ákit
s7a]...óg. \ it]l()7i], clí; sztkrs7án .olmál Szélessé:ii ul.x, n]di.t a wcssclan)i
é§ \1ál}ás Lirál) !1ca köZöll cg],.)oln\onl].]-ird,ziiki]l, rn.r]Lt az eg}ik]eg-
\zal.s.lrb hlllszti ut.á!á bi;liiL t)é ] o]dx]án n!_9),lrn \7é .s ttdkí\d] ó! cgyc!
Szakiszokon átlas|rs|lá] ]ó\,a] l él).bb !izcl\.Zct() álokkil] rerlL]eLkezik, nrelr
az.\ r .s ál.k bclí] lcriilctj n]lledl'!r]i HáZai t'ölds7 ntes kel1.\ c\alftti há

Zak \ áLl|rzó 1eLelni3_1sággaL. AZ ulca ,r B.rkra}, ulcáló] keld\e egyo]dnLns Lr1-

c!. da]i .ldllr ! P]r. rar A \a ]t\,.nal kö7e]ében eg\ rádjólelelij. a|t.nn!t(n
rl,\,n laLil]ralo.

KiDi7§i Pál
? (')) l191 (S:e í K!I!,lcn)
II.1.i1|.al, ]|lt! íi;] l1r1 ig 1lr,r.:j isplln ,.1 h(lg\o"1á \ \:ernlí Bi]nn,
r.nln..g]r,i,lrl,Lillj,i \1(L!\,aI Blili:s t{iI ul\\,z.:1.kl:nl l|i)1l i| 1 !!63
nnn, d l)ú,ld hddjLitalnn, ]1:-| be .Lus: llbdn hucDll L:1.9'; fulg\,

!|i;:l1,1L:! B|l1hotl ]\11,h kl! !g,útKe"\öt t.:ih!idund ú Linó|iJai.t1
i!.::(), ú]iúh!| ]] ) \LÁ,Li\ ]nnáhko| Ca]li]1 Ján.l ll]|n lü1llll 5
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[.:lá\,1ó 1)li t! |li nd ll 1| tí tl ,.:,i ., a\, .l!.g,] n jl ,].rl,.:ln, arl |//l J.l.€i]l
/].|9|. it;liü\,l ) li:::dia!dlíú \Jiksánji Ll:hit.l|1}! l]19]) rúil neg
J.,l,ri!ú.Il. r/ , Éilr! s.,.gl! i]19)) Eleír 1i,]!]1isülií d íótl)]. ll!.ü
]1n|.nlí. l191 b.J] tclhn! !1l. \1ild.líbhit\ái n. ű]lllis!L;l ben"1
,\:rrltjl,a ir Bü],gliIjűbd S.Llnln; o\ll1:)1,1ö l! hai1 ür.!, 

"tilíLh 
ü1,'lr

.iőzijl.g s:!][1ri\ <:Itl..1.,iiídk1 dilpilatl Pila!:,:fLl,;bln l.nenlrl l
i'J.!:r r lj:s,,n n.ra /l'.\:Ptiü1 ,1l,tll). Á:ll1il.i lldLhc.;ti kli)l,\\i:. r€l
ieít enh.It.k]] |iL,].tl.r\i!. is i§r.nló íclíc elil .1z !ll'L)gan íln.ajkij
11,1 tá!:)gd!oíí tiil:rlo{idl r l.J.jitil. ki l19:-l).1, u ki\|)hh Di):\d
Glö|r!]!! \2c,lh.n 0llúh dzaü kik:ásakal I L;ollúh dzí.l d á|d.tt'l-

205. KirálJ, köz

^ 
\í,\\-alró \! !§tészlrcn, N L.\endl]a utcából nclu]ó, nrtcg) ]8{) méiel

\evét l!9ó_bi| i 1crú].nendezesekor kiplr, mikol ! KilitLl,ulca \asx§oná
ton nl]i tirl]lJ{i§,r L.\endll]a ul.a lct l,kkol n kiágazo kisebb ulca K !]\ kő7
lcl(, bt]r.On \l.ó!űoslrr...rint a KiIál} ulci. h;nrcnr \íA\'dL§ó váro;ésr_
b.. l!]ii]htnj A lö\rd ul.r r \1.\\'.rls,j cgyjk ]cgle.de7eltebb |lcí]a, tTálri
!enr csak l]elllajli s,á]|Dul, ]lrIlcnr ]ló :2_]s hazszálnna] l\ rcn.t.]k.7nek
Epi]lclci 1abb.ógi]kbelr Ljs.bb. k.nes ]akóhálak, ]\Z ut.a kcsk.|! és e!_! na_
g\obb l.,jlil ]\ rk!d, . lntgaL.Dr jelenú\cbb a N,íA\' .]s(] \ áros.eg],ed legtölrb
ulciiiiná A l e\elldu]a as PjNpatrg ucíkdt kijliijs§7e. xnre ]},ekbell núr klópi
leEek a közlniirek ós sok az áll.r1.1ó lak.s

20ó. Király utca
] ]óí] r!élcr hosszú uica az ]\lso\:nolb.xr
]\z T vi]'ighallroú e]ölll a\ckhe| a]nluh ki, ill r bó\ü]ő \itlojas7t 7áró ul!a_
ka.t e N,laglar ulc á\ il |állruzalnos an, N.!.l1i. ekkol kaptn. A l1, \,iiághálrorűt
kó! elöl] azonb,rn a ..k iláL\" |é ! nc.r fe e]t lneg az akkoli köZSég! cl. (a nr ck ó§
l rn,!*ásNr7gd]n.r eg) n.\cs.bb sZeméhé ek.IIá firKaló.dk!ne\élknp_
l!, ]\z l.]9l é\iulcüLó\rcnde7élekor aloDban r ki]7sóg 1,iss7eléü a régi e]ie_
}.7ad]e7 _\ tő irl, Dü.,t lisza csat nd.]ijfti utolsa], ulcaké]ll i|du] nag),
i|rrga]lDú úllJnt Kól lbnto§ l'UZ\)ki és \'ásírheL]e] Pa]) s löbb kiS.bb utcr is
klágrz]k b. ó]. fq]ödóS. ]lssil loh j\l 19]0 ds .ats7inLá1,1§kol nég iDrDd_
i](!7e l0 ]ráZ aka.tl d7 ulcában -lj ltkossi íö§szehasonljlásd a §ZonN/óttos
ung},ar ul.aban 58 L!kóh.i, !ol1 ó\ kö7eL 350 Lakos élt) Ez össleliiggii 17
lál hog]- kc7d.tben cs,rk .g\.]da as ulca !ol1 

^ 
dú]i oldtlinr c\ak ]918_ban

apiil1 17 el§ó háZ a Du.d J']s73 csalomN ó|jt(ji (7ánrál! li]n.k i7 o]dnlnak a
b.é!ii ése .snk az t9i0 cs é\,ekben l.zdi;di]lt Hrra!7ti I)éli lpatenjletekénl, a
Te]iglal Vrill,r]al ]Tala§zlirlr lelcpúlasa\el. nreh xlca ma jS meghaLarozld tl
ut.r kató1. A7 .lsó ]00 mótclcr ]akólmzak csak az ólzali olcldlo. 1dLá|h.ilók, a
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dúli old!loD lakóháZakkal ésiárdfi!] c§!k a \:ásarhe]\,] uiclj elágizás ulán (3

207. Kisfaludy Károly utca
650 mélel hosslú u(c,r Pctófi ]ileielr
\,|.'- -,i el ",, ,l,ci] <"i,,o h,,n , ",, \l,

falrLd,! Lltca e\el trz ]9]íl ó\ j rendezéslor katl|, é§ úóli !állozaiLinnL \i§eli,
]u utca r \an]cdj úttó üldll .r i\íunkitc\_1 |lcít kó}eló !.g}.dik ulcdka.t. é.
az Alok Ulcá|á] !.gzótlik, A7 _1!drlrcr} óS S7.nl l§t1án úi ezt aZ ulcál is hí
ronr cltóri;jcLlegii lé§7le lago!.r. A7 A.dráss} ul]g, ! ]cgkoráblrNn kiatiilt ras7
rtrég n kél }ilágháború kijzt li]dszinles, al .zt kin,ct.j lé§7en nra .éhin_! ese1_
b.. t.tijt.ll beépitéSes. nlodemcbb, 17 e7t köletó re§ZerL óbb erl1elel.s ós tcti;
lél-beépiléieS háza] ta]á]ko7unk, .\ legjr á|b r.nd.7.tl t7 úl()lí; s7akNs7

Kis/illul]),Kút0l!
l783 (Tót) - l83a (Pesl)
h1í l:ólíő Ki.\ídlud\ súüJa| kó]ílí lj.f,.re. ,1: 11T.1 llFltr a ,u{ dt n.lr
:!!l l!s!!s.eí eE,ík Nc,gn,l?rllir. s:. r.d.^...n fd!:oí1.1,1 :zínhá: i!
d,.íl1"1liinir. núid lli,lit1l]d! iinldlL, tnul íaEll|lh:.n, Kdí.,ú Jó.scí
,lelL,íí, ltcleíi;s \zilqalla" i halá.o\ d|ár]|i\(rl (t lugu tlrtinunl
dcio11l tlngLe|!"]li;j. ]clí ,r.éL,\ lii)l íi ,lí^c]í\i_!e hj.ro.. ííili. kijl!ói
/rlr.íngár.l /s <l./li _\:. J eíLírc,ű lló\állj ú l p|:ft)slllu hdlldl a: lo
Jdl/ll] ald ,clit,!1.,l\*i\| eltr,lt! Kijlihh ]:íi].,úó:l; ld])ok ,|ihl
uz )úb| d s.ltkc\-k:s|:1.1i íOglu]ka:all l:tlliIlntk L|loltiliru llall!t
"t! ]rJó-l\ll n KislilLnh T,irw\ig

208. Kislttrtek ], utca
.1 Nélnedi úíól lndulói |c!.7eló iltból (L út). tnnak b!L oldxl'Ln nvi ó. eg,!o1_
dalas bcótíté!ii, j0lI.10()nélcr ho\!7ú uica. Beépjlc(]cn, a Nón.dr ú1 i'cló csö
o]dalán i Lerlekel Iörül(ilcLó eldó ]rúZódjk, N,ljnteg,! ]50 .réteres szakiSZon
lól iárhaú rutólal is l1t lrinlcgv ]1l. löbbségében kul},álrkal ijrzijtt lvllaLó
háZz3] lilálktjzunk. 1Nl|nr rt eg_v lng\obb. legx]itbb féL holdns kerléSzeti ga/
dilsággal. [71 kin.tó.n az ilt lesztikiil, de lnég 100 l50 nrólcr.n á1 íblltdtódik

209. KiJe rtek 2 utcrt
.\ \lnrcdi iltn]] ]ndu]ó be\ ezcti; útbó] .] itik. lnrtil ]oblr olLtaljlr. mjIrt.gy ]0
méterrel az ] ulca ulán. Hlso|lóalr alhoz. cgyoldl]xs beépités§el. aZ erdó
riellcl1 hú7ódó. d. 1rLamilel ro}ii].bb. nrjnl iZ ], ulc,], F]al ]üZ]lc]y ulán nrál
l,ége1 él az aLrlólaljárhaló szakxsZ. és erdei ijs\óDn)i s7itkiiL l17.r !7 o]daLon
i nylrllók, hót\,ag] h.i7!k iS Liseblr.k. n]jnt a nlásikoD, i]s_lairakkor a lc!.!i;
flis§..ó eftlei tevegó, nnnl d k]skeltek egész tcrú].lan
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2l0. Kísliertek 3. utcct
A kl§kerlekrek az.ilrlva\ ütca mellelt azzal párhuzaltos3n futó. mindtriét o!
drlor lrázakk!l bcópítetl iltja, A ielrilzpá]},ákló] (IL ú1), a ki\ezelö Le]áró ut!á
i! hil7ódik. ig} hossalsriga l;]c az 17 Am_va\ utcántk Há7ti vegy.§en hé1\.é_

_!i és ]ój kiépiiefi. a]]anltó ldíózkodásla S alka]nas n_valnlóháZak, A beépilelt
leLkek sZá a: 25 ]0, szjnién e8észsége§ jó ]e\ego]ú. csendes )ara]ólcrúl.ii

2ll. Kisl;ertek 1. utca
Eg_v házsofrn] a 3 ulcániil kij].bb húiód k éS már csrLpán e3,!olda]as beélité_
sii, Dólj o]d!13 r ki\keíek ienjLelél lr,rláro]ó n.Zógazctasagi lerülel lilé n)iló
erdósá!, Hosszilsaga nnrti]\\7. 1]1l 1.10 méter. néh,nry hót\,ég] éS |,!alaló-

2I2. Kískerrek 5, LtLt.u

V erdo js a lö]e Lti]r. csó n]e7ógazdiSági teniLei ]ralálán hnLnd. lninleg,v 3j0
n]élel hoi;7a. e bfu) ala\ak kcri(a\óis. Dr.]r, e7 rLml 1.7' lx A7 utcábin hált n
cg}riásl 60 i0 malel láloLság|in kö\clij ú(icág,rlásl lálálunk |\'\:I \:TL
uiak), házzal, 1'ag} rnú!clt k.l1tcL c§xk az L]lo]Só Száz méleren taLáLkozuiú,

213. Kilke},!!k I út.
Lg,, kil(,nót..c a ba aiilli.sonó|C!rlról. a \-amcdi útból krásazó úl, a ki,k.r
lek gerllrcllt]ájg, aZ .\rr\r\ ut.ájg Ho\!7l JniIieg\, 5()0 |]étel Dle]_1, ke7deibe!
cl.tó. \.7et kclc§7diL AZ ut be]ilralál il crdóbc al 5:0l cs Nó lcc]lr. lcl.tii
},ölülorl iciniri sem j.]7j (legfe jebb a sZéiSö rikra idószakosan kilelt h]rdelé_
.ek] ig\ e bejátót körm}en cl l.h.t ta\c.7t.nj, \ ].5 nrótcr Szólc\ út dz.lsij
]j0 rDjterc ]iik kazr..rd.idii oúlkéni h3lad Ezntan eLéne a kiskefieHrez, rlt
80 nr.lc] tivols Ii3b311 eg} ri_(1o] .]ijblr hallljL, ]ndjd j(úblól, a Li,kcfi.k 1 .s a.
]_es sz]rl]ú úlj.ri inltu]nak k] be ó e. Eközben mnlteg} 2_\0 nléielen ál ]rél\égi,
j]].l\. n\!l!]óhá7ak kerljei köll haldd i7 iidü|ijtclct g.ljncútiáig. d7 An}is
uicij!,

271. Kislr,rrek t], il! (|eüir:l)úl,\,|! rclletíi llt1
\llnleg] l l1] lrleler lrn\.7it. x7 Anr],ns és 3_aS nt.ikal n}ügnl] 1,égiikóD össze_
kóió itl llg\ik oldalát hél\ósi lrazds kisk.l1.k, másik oldrlíl dz liri\.nun]
KcnrprrLg l.rLjszpál\iti ós D]áses (13bda\,édó] ker]léSe szegeL)ezj Szep, keLle_
n]e§ kiInv.7.1b.| biladó ú1

215. Kiíket,lck III L:lí

,\z.\m}as, t ; r. as.l_es Lrlcákal összckolij lrclsó kereszhllca Kicsil cikk
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.lkkos l'ul ,r kislrcll.k kóZöll. Tiibbségbcn lcm a p ceLLnk bqárati ra§7ei
lrrDcDr ink,lblr olda]keri(a\ci §Zegél} ezik

276. Ki§kerL.t, ]L'. l]éIi kii(il-ó) Lií
_\Z Anr),as ú1 kij7epe láján nrdlll kn,el.ti; útkénl a rnclijlla7disá!i tenjlelrc, jl
, |-(l _lo, l , ( oe, j, ,, i ,.,,,

zak köZ{, m!jd ur},3|elrrlyj .ldö kóZoll haLnd ElI kavctijcm mezó]razLldsligi
lcrú].n. é] lll arerltó\?ale]1, .l ki\k.nek lr.lttjícrii]etén eer retcrlirat az _i

ulca xldL]l (l.il.:§d r ]]l _es slrnr.,1l]

217-218-219. Kilkútek L'-L'Lr]I_ ul.u, illefue ki;.
Hnroln cg,-Násh07 ki]7e1 e\o. as7akielj irlin} ú rö\id Ulca íkóz). .g\:mis köz_
lctlcn köZelébelr .\ krskcfiek halárj. hitzódó olös \zánrir utcábó] ígá/il( ki

l (, ier n_j, l, .-
n}unon auló\nl iS j fulll tó. 7sokuc,r k.nl 1 égzollij e ci ulak. az e]dóben r.j
li]7ködo krsebb, zilnm.] hén.!i nr,3liLo nazdkk!l EZek ek a/ ult!Sk'tkmk
hi\lltll)\ neliik lllrcs cg},]k bejáro.ál lzollban r2 otl ltka]k áha] kószjt.tt
rLicanéllábll\d] trLi konl|k] \kác r.]lca 1 1] A sponiin nJ\tda] \aLószjnuleg
al lkr.o§ eldo. m.l)b. t7 utlr.sla \i\7

220. Kl s KE R TE K t:D L' Lór]: LE P
A Nénledr ú(la)] da]le. m1|1cg},]0(] llelerTc. e"\ kisebb, cldós domb\oirlialo
húlóttó, j(}0 nleler szll.s é§ ] krlonót.l hos§lú iidi]Lijt.d] et e b:n]!.rl\r.

|"___,^ , , l ] k l l.e.J '(ol e el ,J^ ( .e,ll,
i3Los |e\ cl nróg nen] kapoü. kii7n]iil es]tés.]ótl á]ló teíil"l R..d.zósimrürka]
itzoDbti oúr tbl}irl A7 itteirl ulakn|k bár \Zá]nuk ]neghala.l]a a lil.t a7
Am_vns u(c,r ki\atelé\e] hi\trld].s e]nel,elJs. mé! luncS F/l li]ldlai7] l-ek\,é_

,llp,r, ,, ].-_l:l]r,,, \
L,t.h,il pár]ruzdIn.s ulaknál llrb §zilnLrlássl]. aZ ésrik dóti n.: ]!itaknál ró_
r,).l !zánrokkiL]elöhe

22l. Kiss Ernő utca
]1]0 t e{cr ho\\7il uica _{]só!álosban
Á 7 ut. a g\ a]og] árltr na lkiilj. keskcny eg} irán\ ú ulcr nlel,v a Kirá l} .s L 7§oki
nl.ikal kini ins7e HáZai nagrirbb. kcrtcs házak AZ cg!óbka.1 csendes L]lcá
L]d. !..dégL|r i§ lilálhat() \e\é1 az ]9]0_e§ ó\.k cLeién kopla a Királ\ as a7
L.zsoki ul.x kiatiilé§e n]olná..

Kiss Er i; u!íáh|mag|
1799 (1."1?súr) - 18,t9 (|1ríul)
IIl)l1\id tliL)ar al. d: (1krLlil!ríd]nil !,{1ili,. 1 ,\13 bln l J!llusLs c]ldl
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hOLa!l) sekqhlz |! 1.1/ill, ]313 aliLöbe| ])aől (l hánaigi |ldlt.\í pd
rrlr.\rakn ]n|9. íabluű 3aól olr.ilgo, íőhnd?u|l .sali E11.1lelt a
hld:;cJIg 1őítliig\cli;jI i\ jo]í , íi)hhszii h!hllt.:il<]l1c ,1 hddijg'ni
üi521!l'l. ]\19 uryÁ:t1!5 ]3 i Götg.\ ,1|llil \crclth!. Lsúí!ako)ll,
I'ilLila§úl ícííc le díbgfetí l,\1' s:e\? lbe|:] an elsafuk.)n. klaja
akúbe| jn 1 riyrlialí,t is uz osztltil; hutlbitlstig g.hi Llhdli lldlLihd
íí|,h. ülLlja]) l 2 rlá\ík h(, \ilíir.trel.E\ iiíí 1] nllul ki\!g!:l.:tr.

222, Kiss Zsignrorlcl rrtca
A Jcndrassik G]örgy utct ]950 1990 közi]tl

223. KiSsZólóheg_v utca
\ s7] ág\ j |rlsabct utc! It7 ]9]0. a\ i ut.x.ó\r.nLl.ZéS e]öll.

224. Kjstcrrrctij sor
.\ KldzsiPi trl.r!z l9_]ú é\i nlcanévrelrdezés e]óft

225. Kiszölclla rrtca
A \ádol ut.i !7 l9_10 é\,iL]lcarléllerldezés eLó1l

22ó. Klapka utca
]00 nélelhosSZiL uica i Dólsi G},örg]- úllól a régi 1enretóig az A]sűtjrosban,
A bo]gár k.t.k útjdka.t r]rklLjt ki ó§ ered.ti nc\,. Bo]gár-köZ l'oLt, A Kl,rNk!
(lyi;rg},ne\et ]930-b,rn Lapll, .\Z u(ci a Bakta! ter 1-ol}trtáJábrn iissl.köli aZ

Alsó\,álost !7 Alln_v.lino§ é§ Hllál iLt átn].nd li)rgalnú ilivonal]al, Jelenlős
t'o.galnú, nrert a Bakli)-lakólelep 1ő megköre]rlési illje ]s Nhga !z ura Lcl
lós Szerke7etű |l§ij fe]ében l ]] háZS7áDig. kcfic! csa]ádi háZ]LJinL ialálko,
zunk. czl köletöelr azonban F].]raszli cg\ik legnag}Dbb lál\lsházl.ds ].kótclc
pe kö\,etke7ik. rós7ben i K a!ke lcára n_!ila] niglohb, tlrko§iioil kefiekkel
köriil!cl1 erneletes 1ánashálákk.1] 

^z 
ulc! ia]álossága. hosy r J7.nn\!iz.sa

torlráló] elkiilinriieti csapadéklizcsaiornávnl j§ lend.lkczik, igy a Lraraszri rrt-

cák mblrjóg.llö] ehórijcD n}il( lrkokka] ncnr lalálkozünk. enrjj!\itj! rz utca

Kla?ka G!,iilg).
1820 (Te kslúl) 1892 Gudapest)
Hoüin n;botn.k Bitslen d tesin l!:.lben L!,P|L.d.ít neg Görye1,
1|uiltdl dk^.|\z.1l)\ balli!\igal lij1l'jlí 1ii17 l.! d ]2. hulliin\'::'.d-
h.n lőhd|! a{ di l313. lleié, a kul.,lus,igblj] kilé?eíí 1s1l.adság
hnrc ]:iin,ése unir 1\/li jLi"iLl\liíó] ijcl íc] Palliiu ]ij19-1\,|l t|,il lá-
banúk. nzj|l K., Lü.,l l11]únuk ryfu,csnolla. ,1 \\ilaí .sLlk d s,dhdLl
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.l\:Drrllis bizlúsínlfi ünin löbb h.xc] d fililEosi í'.g\l.i!!!!!! ulúü al
fu lb] !ötl)ló|!.á!bd. LíEráL]|l O]d\zar:áEhdh c\ slűi.bu" all.
A ki!sa,!:!s lí01 lld:dk:},t a: tiLl\dí kltii1.1 aÁzar,!iillsi ktr^,í,.]ő]c
1.íí Tilzl Kállnák l)dlki;zi]) ],áltjáLur, & isl v klilljlltile Aupi!alis/ú
l(illul]o:l1sokhl .

227, Klauzál utca
]-00 méler hosvú ut.a ! Pclói_ljgelcn
Az l!l5_]ó éf] |alccllá7ás során kcriih k]x]akiii_rra. 19]0 ig d7 Ak'icfa utca
ne\el \isehc Ekkor klptl l KlaüZál ulc! ie\et. rnel!.l \áln)zdtltnul mx i( !r_
,. \, ! \cl,, ll' ,c1,1 ( c
Allilráss},úl ó\ i SzcDt T\t\,án utc,r lrilonr siak3szra ]ronlja \'ógighrlrdli r
hír0]n Szakaslo!. mnrdcni]lt kerles házrkk!l lalá]koznlrk .\Z u|ca ótjlószclj
e3 nlegis legyes klnJlclLi 113],3rá l ákad \7elé._vebb, rég] epiléSii és li]úli

totl. nag_vob]r, glzd,rgabb lrá7 Az ntca \agc f. é .reh a óO_aS él'ek llán aia
ku]t ki. n lelölérlreé]riúscs, ]nagisabb házak a iel]enuök

Klatl.álGlih0|
]301(Pest) - 18l;6 (si,eg?d)
Polilill :, iagL|\:. ]r1,\-rd, |i!:d.líál í|)ú\,|] kir]aFdtld l irJúLh]J dr
13]3 bd d |!!ti kli1\.rli hizaílrláli 1aE]l l Pes! \a:a|li ki;.|.rni
úlaslnttin hehette" élnt)]ie. B,1l1h\ú"\ L4as k.n,tnlibdr
1áI]I11i\ (ia,, qa I t::; k. fu,\l !l!l,lii:]) i hlihi!:ll| \ a! !,1,ti t\:n -i nl
]ni:rrirn Bd!llrni"\ Ldjn.ll| !\ D.ák F.t.]x..l li(jlellt.!.gr a n!í
sikeltrbl: is u: uttllrd] tziri l tl.glli ,r:atlai r r r:ltIli!lni ttlaló,il!aspol
nn kip\i\.ll. .fut.il!\l !10mdtu a fuJikáli\ lúlrkll]1, Kair lh Laja,
poliliLái.iülll, !.lje5 Írl;z.1,1l:! 1,|j\!li;. !313 ó\.l:n \:ir:.uloüult a pa
lIlikul L:b!lői .1: ]36, ic\ ldó,i, il t .,T:á.g_gl |ilal ll./l \':r.g, .1 /,."urrl;l

228. Kne:ith ];ij_
]\ Rako.zi ]ig.te.. a K|éz]ch ut.t .]ején lnLjkodi] .g\:kol] kö7kú1 hntáSán a]a_
k!l( kl, F ki]7kilt hrs7náli13 aZ i!a)\ i7h't óz3i kjépiilasc uti. nrcgsánl. mn Dúr
llcri nriikiidjk .l. ! k s köz a kúltal .g\ii!i rég] cülókkónl nr.gmxlrdt

229, Knézich utca
5í]0 nralcr hoss7ú utca Rákó.zi ligeten
Neléllel lórtó!.i. ]neg].heiöselr h.mit]r,o\. _\Z l93.1 cs talkótc. t Kné7]cl]
utc. ré1l,eL nréq a PelőLilrgctcn 1alállozunk. A n]ai heL],én eHioí egy né! na]
kiili u(c! mál éte7eli. A I1, \ilágháboru után k,]ptr.7 utóbbi. Rákóczl_]igetj
ulca l KlóZjch D.vc1 A \élnedj úllól induló éS a Határ úlrg tartó utcd a Rákó
.Zt_liget nlo]só ulcáia . !ilosléSz le]c(i \7ólén. _\Z utána kó!.tk.Zi; utcák n]ál
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az \rarlerü]eúez tarlo/n.ll Ug]anig}, al ütc.] ésraki 1,égén. a Hatál itlon tlL].

LrMr sz]nién 07 tp ledilel kö\,elkezjk a B]aih,! Olió utcáíx] A Kna7i.h ürciilrd
löbb, ]iisebbjrag,vobb ltcn jS torkolL]k, n]nl a Tókó7. cká.f!, Ralra! C.,arg\
éj N_!' ía ulcik. Á7 utce le]elrlöségét l'okozza, hog_v ]005 bcn t T]atár ú{i kc
l.j7tc7iidaSnól lilapült l)u.!hrtxs,tj ú óvod'tJx

K"!..i!h Kúlob,
]3l)8 (l'clini-Groljelu!) - 1319 (.1N )
IL,nilnjhór]úk h.t\ál kllol],1L\a]ádl)ól \.ánndzik l313 ha d 3,1,

9a!úE!:|!d s.á.ld.idkaJjí ii| áí d hó,fi,]\!r!gh!, ls Dd"l]u ich ll
:t:nrlet akttt hlrull a s:e|b íe]k!li;ll !l]!" ,1 szolroki lrllíd unn1 .:t.-
dl,"\i lölí.ljl .k; 7 lliI biL\|i!i l\0tLll)un dz infuh vz|teíí ld JL|J

fus]dhd ?] l Tá])ü; hí.ljá! ) |li(.j lj\ l nú!\\nl]ni lialllali is l^zb!, d:
ő i|lrh!: íti.i;nt]: ]8,J' 1áiuláhd tiha] .ki ki".\.:l:y kap Rdt1
li\\:lí.ghiá\uIOr l0} a III halk!l pu|d,lr .kd Ka\ilíh r,llt]li
k.tllú \.irdk i\ ti !:.ridl., J.l/ Lalondi ilcl\z|l d!úlúhj |ihrö]l d

Jllal,^ii.9}d/. li:ó" d ídnnll:k ldft".vlDka rolali L!tslgiL)l" KulOli,
tlrr_. llil,tlti, lol, _].srrlrrt,li,kúdJí l!úüu at)li],.1 ]ll:|öe d \iillnli
/;g] 1 .|i,l ;/,,j llllii ..] lll/.,1 .P]rdikli!,! akl3.!.)nil:Je]

230. l:r! icn utLui bus:í'ortlttló tt|l-
,A \én]edi ú1 a, k.é7ich rllcn laiálkozjsánáL kinLnkitott bu\7l-(!du]ó tar t R:t

EZ a 1idel{ llegál]óIc]l\.l Js nnnlcg} hálonr iulóbrrsz es],ide]ii váIikoiá\ál!
kialak]lot! parko ólá] rerldelkerö iér, Du altalaszli heL},i ]álrl!j.ak ligctj aui(i
bus7 \égállonáSr as buvfoldullj]a 1,oL1 a ki,forgr]mú iáralol bejnduláSíjg,
Ní! nrár csll a TIE\'áll.nri\t(]l rdu](] l .s, óS a DU a-Tisza cs3tolrxpitlól
nrt!ló ],es sznnlil auóbusz],rra{ok mcgállohelte lan i11, A bus71'oldül(; nó
nán,! idóSzako§an köz]ekedir lrehi bu§Z]rirat, pjaci, i|á[ed]Lc1], jskoldi buszjil
lilok mcgiL]ólr.]r,e ]§, ahol á hehi \áLla]ko7ai§ Al\(n]ónreditc cs 1o\ább,
l)abln t tdrt,]járatai js álh!ldd.ik

23|. Kodá11, Zoltán utca
6_]í] .rétel hoss7ú ut.a a Pelót'i_ligelen,
A7 19]5 ló e!i t.ll.cllá7áí)k ín,ái ]at.siiLt, [rcLlctilcg a Tal,isz ul.n nelei
ljsehe, Ez n3n] azonos a lna] Tala§Z ulcá\,aL, n lei l9]0 bln ill nc\.i k.|olt.
(Él dckclsag, Iog\ a pdrc.]]iz(']k jft három,.§nrásl kö\etö ulcíi élszakohól
llel,ezlek e]: l!1i\7, N,vír, osz] ]930_1ó]izLrlcanel,e\\.rbi;c7\ulcal.(t.czt
azonll,rrL a I] ljláglrálrorú után politjktilrs cllbg!.1hatat]an Lrlcanél.nek ité]ték.
és e7 ulcát Somog_vj Bé]e né\re keles7te]lék át L]zi d n.\,cl 1991 ig !ise]le.

lN^ /",,j ,,,|,,,,,, f \\.1-1ll., , \1l ,,,_:

nt első Ié§,. ! J,úle§ebb á iok. és nZ ezekben ia]á]hxó 1ák nriitl Iná\ ülcáknál
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kesken},ebbnek 1ü]lik ,\ h'LZ3k liibbsógc szokván]-os kefi!álo\i \ilágos elo_
kcrllcl r.nd.]kezó lö]dSZ ri.s épülel. 1nc])ck köZé i'okozalosan bcókclódnek
telőtél_beépic]icS házak i§

Ko.L'l),ZoIíún
1882 (Ke(kehé0 - l961 (Buílapen)
Zc]n.ra,tó, 11l!/ülós. 11ép:!rc]aúan' 1r!P!dd,:.;!u\. d. j,1'l,.1 lalir,
Á0-1s,./,.iilds !rl)..-!ú! h,zdődl:;.r rc"ds:cl., 

"i|dllEl|i]tő 
lll|laí ící!

i| .:í d ünilíanlisií kit<,ljb n.,<s:dkit11,.|ilú] .,!ijzc lr)j i! l|l1
íl)tll, l! ürt:F 195/] hlr ij 31íiiüí! llohLlL9 Ze ei i|,1i|l.illL,Á hala\a

Lf Jj Jlil,|a, .] lllil:dj !1.1: lto.l:il nkq \.á liful Ll kn i]gti;l ür.!!tdc
l)1ch igd:i linighilE\\l ]9:J bdn d \:l:k!!l)ji"1^ íi, ű1],jlnjdk j0
.|í1,1h]I;ia alkd])n|iI)Ol |!lnle.e1| iin,€Pí ])firr-dlú.d knkll0llálld !lli4
íól)ú:iij\..tl:lIl, q)il. c,Lil\li! a Psdl lulllLl|g(l1il]l!'t.lza ii ha

!...:.j\: ].i/.;.grl h.já1.1l. ]926 hd lai]í hc,lLll\1!á,n1
d'llát\ .hill.s , :!n!iiből z!n.ta|i \2\ikl l<\.:ít4! ,,tlA llrulJa}
\ i!(;Esz€] í. 1hs..ll haJ:!1 !tr.[ l(lru b !€íl ]íc!1 ilágafl].lt tlő!l!,
hóg\ a :.n!l ]i:n]nní;1\ rt,] kíeligűli <\ kk!!n sz€l!! b4 nhchi]| ,4.
l!11.lLli ln.kkdtök 

"illljdórll rillrririPl.rá Á ,l.€lJ l:|lrUkr/ln' r./i
le ]li hng\ :! .i!er !l:it.!t liúíai\á9 ]r.llli!|lh|!s." i.! hnck d .iii.i,
lti:ijl.k d t)l.gl ull)siíúj,;? /.j ijif,n\&n,"t Ig.r il.rlL^ húü dl,ií
t.nrcll,. F|i1llazásdi l nu3dt.en.i r iv!!\i,! í! !|n á r.):nú,i \ /ll:l1,

1eln!rheí.í1.11 tIk:kíi.k, síknl\.liil! a: iikóldi an Inlld!a'tfll.!]iiná,ti
ltí pllugósid iIlic!l:i "li'iLfntr.l ll.ir{nr,/.!a,rín |hchh, íJíld]"1d-
,ubb ,ll1ikrl,].1ll,IiLLtó i.!ttc\.L:*|r "n ]al]k.dóíl íii|.l1lLl!i1l0rl!

ziiIatí \ti í íLtl), ,lli!l:ct.:<,1r g:íijíajíít í;Li.n!.1lJ |\ tl]ül\:.J!:k,
ú r]ug10 nlplldlokJí a\ ll ,i|i .llt.k!lh|n .!|b (,!lrllií íInlóüni)1\,n'
/d.l.i! \/ra!./ _scilefr1 ! "lodnú ..ttJa!]lLitil

232. Kondor Gl,öre1, Lrtca
1 l:.stet cS \rldor Ul.! I950 és 1990liij7ih a Peloi] lis.lcn.

233 Kossuth Lajos utca
]]00 matel ]]osSZn !1ca F.]sinálosbin,
I o ., '0^ |l,:,

t.srbb ut!áji. rle\él ls elkor kapia ]\/ El Zsébet lllc á tól rdu]óóltSzond] ur
.!ig tdlla] rLial. szanroS ibnl()s ulci keícsltc7j: a \1ilrdsZerLtl, J.nLtrassik, J(;kxj
Eöl\o\ is l kjsebb Ap]ronvi utca ágizlk kj heLóle Vegig sz]]árd lrurl(olltil., , ],, ,1,1 f ,C,,o o k,d l

lobb ITarrs71] képesiapo]l lncgr'ig."elhető l900 tó] a ]l. \,i]áglrábolú !egóig Nír
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iráI a lagi. piraszllrái jcllcgii ópiiLelek chii]rt.k. dc sl3nros o]],ill po]gáli háZ
j§ !k!d n]l]]\cl u l900 ]9:í] kinii j kap.slapo](on lalálkozlrafuirk Eg},re
lóbb i .rod.rn, ftlds7]nle§nél nragasnbb é!ii]et Ki]Linrin.n il ulo\ó Lél lnár
don]bolda on fcllelé knpaszkodó iltsznkaszon] a.|ók!i. [iitrin. Szondr ulcáli
kö7ijtt. tijbb, s7é| v]]laépiileftel i§ találko^nk A7 utca lcg.].ia. l!]á]ható d

váIosi Bi]lc\i;dc as ! \'áto§i Kincslál Je]e.tós Ko\suth ut.ai ótiilc( nróg a

t)l!r!kcn\al Rt KóZpoLl!o a ]eltdlassik ut.i \rl]iá. ](iapitcit
gópkoc siIarkoló\ tl,

Kosnnh Lajo\
l8a2 0ío ok) 1891(TWin)
11la tatíi. d cü1..íi íiig.eij.lrglfl d /.lt1lll Ánliltstip|i l!ls:tilll-
|,i,lit]í i, a P]sáti l.dbúdr,ilióg.k hizíonnliúó! |^!!1 ]9 \:.i:!(]i
]iij:.ill1,1 l!g"alldú dldki,1 BülDknla, líő:".ütl, c\lLidhó] \.fu?n1
jrrl l':., /i,J:1.1fu a: (]||]ia.9rlill§i Tl&isittlsokuL l]ilJ) Jó) tlne]\-
h.,r l Éh,ltlll!n:ikn.k a nifdJd|],i hdlúlúk:l i! |l n.ü1.1!i i)lj.I1,k
il.in!b. 1]1.íí hdtLtií tl?s:.,l7sú.Il., ,,L ]3].1". /.br!!il,i |ia|l id |.I
n,ldir r liit, nilLiü. ] á, d: !!i|n.ili ptoranjárd} !i,_gli\ nr,
]t],lr.f t/inlliJln Áln...].. Dó íi \:.ftr! wll abbd)l, h)gt tl: t^:tie,
!r iilrlíl.gfdrr1_IJ l li,,-dJdlüli átdlahntls .t!lü]!ü.iL l,ög:ió lő1,1.j,

ü|]l.! l:s l lrldl]Llioü] c|á!t. táfullzkalv kikt |s.!]i!!!!. E!l! h0:
.iil|úl,isl!,1 Bdíí]t1 Li]I knr"i|jr hd" |ir!:íiJ],Dlís.leJ leu. Kclenti
,r.;,j\li1 |t,ll/a ln r.nkan)e n:.|szúg{ljl.'j ]1,19.,;r)1i]i\ 11-

.iJ ./ Áksfl.,si]...i \i il.r/ll,:dll]l, a Hdl:slltg-hti: í),óll|a\l,i\ál
a.'!1d,(/i/,./ Jr.,igi."i.J li!ilülli;la, k,l lJr,:ó.lla],].é \áL^.íon.lk 1

:zabaduig]lalL l tjg.li j:a/tr,l:ri1,,n ú/rslr,,tle, h0!\, lii |]úó.kcai,ek 1e"

,t],?.,( \:lilJ.,g.j.í J,U!.L ?|s:i:1 ,o| Dx]{\u| i<'t'l: ncrl.cíi t.sdi
dk bi.!ajt!l:t\űtl 1il:1 h., .1\lillbú unút1. 0hol (l 1ijnc!.k n!!\ 1:üt

l,p/r!sótl rjs:esúlltJt, aftnLnlk l35 ] 5: idüetitrli L:lljáll i, IDrnlon
bdn !.!.rl!tl l| El!t| 1|,:tír kanL].áií lib,!alot! a nl(E\(1t íii!!.le]r-
jls !nl.|íib. . Cfuk hú!Li]a unl ítfhcí!ít hdza

234 Kós Károly utca
6](l nrólel hoss7ú ut.n a Pelófi_Lirelen.
AZ 9l_i-l6, av |al.eLLáZáskor keliih kiiLikitásJa Nlr] n.\at az 1991 óij
lllcx.élle|d.7ós óte \ Se i a jl. \,jláglráboriLl követil.| Bdcí] Bald ulc! \o]t.
C l (!e, ,,, el< lp ,|U, r, ,\<,,.rl ,,,, ,\,\
eleje k.\,ésba qondozot1, rniit r szol1xzédos utcák. K.vóS d ld. ós a házlk
elófti a]ij siivin\:. A7 Andráss),ulcn ntán bál a há7!k itl i! kozcpcs nagrsá
gil. ragcbbi házrk. V ulcr kÉpe j3\,Ll], nincs ga7díl]a.. goictoz.rll.rn áíok A
|attkr as d g,-a]ogiáró §,épen kiótíte11, löbb a fl i\ .\z út hanmdik szrkaszán,
r S7cnt T\t\án utcr után, mál e 1eiólé]-beépitélcs. n dcm háZ.rk kerii]lrek
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1ijbb\ógbc. Az ut.! !ógón u Átok ulcárlá] talá]unk ]réhán,- SZép, ]dóSebb l'ril

Iőll< l I.hl?jl1h - 1u-'lK,,l,,:\tl l
t:!ílirr. gruíihl|, il,ó paltihls, .1 lídgjd| tíét ók cl 4]il s: l_gr 1.1
(:i,r|.t trrle. BaLlhlrullLrl Lllj CD||i lir.ntli kiliníereni. Ttid oní
kóvníeI Bl.ia?e.\l hll|!1! ::Ii!ólij!di;í Lrllélj,í fi]ai:íúfu. !92a ],a]t

Pdá] 1t|ádJa]l\ /ásoni I|^l|J|ld!,Eglógdlüú, . ii .Ki;hó lzó'.í
n1:i ro|nrnLiha kö1l|kl!0 a: Jd.hi úg. Llrlág ])ro,:td,nnildí]O:aí!n
nljl. d íJÍszs.ihd ilnl! ll!'; li hs lo]a! entLond.,1. E]lall,í 14)
p!n,í eg\ik d]Lqín;ja, 1l):2 !ól d pa|í I'dsárnd? (n í;Paliíilidi ]la|Lli,r)
ía"dk ftn.cíőie 1. ]92a d! il!]l ki;Zlptti;l lL*k. lsigi eli !Iih

lá§-r.ll gl l/i/n/lllrl i! iló|,Ilt js nllLlllttltjt ullij!ot!, |il; |!.Il.:i;
llifl!?l. }.:.1.1i js Jjl/],üllrj |,]h!LLij:Li]aid s.alQOLlalrli t,lu],ó:yi
ra rlrnt N i,ln,at ll!//bljlui köz(: fulfu:ol| Isk,laLlr. r!ő ipi!!!z!li
llr t]l. r !j!. ;.|lr]l ,\nlcú| hla!\dt iPíli\:.!l li| Nü.l\.! k'|!nl1.|!
1.h ú LJ :L\i |llilí hag\ohn;ü\lil:)ól as a nirL !Pi!i3:.t tl|olinn],i

.jihi;l íá?Lriknlní ,\nj,i! Ii)ni!i n1.|!€íí raíll Iyo|i|: Z\isnlOil,
,arilt Ldía:;. K,jry\iíi 1Ll|.:l ,tb l 

"líilLn 
is i!ll:|1ú!!d,l':1,rarrirli rlr]

adá\lihó: ,]d,],1 kt\.il.t1 li!.!.! as ,zín?dlícJltk!í +1 i!,Jl]|lr|n
\oií í|ó íttú!rái!r |\ ü1O.rla!. i, |é]t,ilt1 ö!l.,,l.,rI iI iq,l.il

235. Kölcsey Ferenc utca
Kö7e] ]í]0 méle! ]lnss7íLnlca .1Petijlj ligclcn
_\Z 19]5_]ó. é!] lenl]el plí.el]e/ásdk.r k.liill kjx]xkitá.r, .kkor a Pacslrtd ut
ci neleikapla, Ezl \'iLlLnla 1'cl ]9]0 brn r n]iinele A7,.l .s út ti]i;l alkc7il]t
szanüm i Nénedi illiól ndulo hdmrddik keres7tutci. 17 qndlil,\], a. Szcni
lstfa| iLl ]láron Szakiszra lronlia. Az .l!ó §zakasz JlllJlleg\ 81l nrét.r.. ki
c§1l szé]escblrnek liin]k, nrnn r7t kij1,.tőer. nlile1 ilt c§nk fli§ pedka \xn. mig
késöbb rnlrdkél oldaLon lnár tjrkokkaL i\ lx]á]kozu|k A7 A|dlts.]- ulcrj \!
loknál ]nglobb iifegháZas kcrló,z.t laláLlr]ló, a s7ent I§t\in utclj san)knál
pedjg e3! bekelilelt tediLe1lr jáls/ó(cl, litth!tól. nrg,\]alszin]ú g}.nn.króSli
\e!ij\e] AZ ntci beépile_ce lilajg, 7innn]e földszinles .§!Lidj. c7t kij\.lij..
több . te(ólér-beepileses lráZ, nrig d7 rLlol§ar ]urmlrd|ill már eüre etes há7ákka

Ki'lL,5e! Fevnt
1790 (sií e tetel) I83il (Cseli)
dJlk]i / r/ií ], po! ílnls ú tL.í.n kot .s|iA ].gjel,.,ni,ehb dllk]d d.
]lT,1 t1g]u 

^oni| 
|n l|J] JndrdLh ]tjlnl; ftnfl hdl :..,kjl .^tJjl.1l., .].

1\..) L.ü L-(Lr(ló !l\i; J |í.,1,nt,,.ág!\ iilj\t., dnlch,e r kí.r,E1]!l
}k itghalutlLlbb t:s lty,tlil):;:etíihh \.-.ílii h';.l n]lózón ]'iet igií d

]]5



|)ó]hc hgnlí u'.\s!liDi IIl1lós 1!d.hlt Lk sze l!lk, 
"li!löLl 

a:Oüb!n
\,adóitdlálui ellli\:Iilt \|1 1 ,1eEhdlí solanfulli gdzlds, íjlú:ólilí]ag
],o1::.tii,11 ],níi|,!ll űl;i L,g.,iniléq, kíít:iJlő,zűnk,.1 n 1:!dt n|.^, lz
(nöln(;l!\ÓE, l |d|i liln ü.h|anotí |e]E\c] neü.eí ngihcn íd atr
h<,s:iLlei enltlLil; a: ors:tiig.,l:íli, \czőkaráhd. \fl:ililidlkaíó ke.n.ni
tllc:rjrncl, nllt lli)lti; i:; ])ró.díló .g\:dh'jllí kiflila. I.nzeíi hdí:,.o
núnyol:' cini n, L1,1á ld c,].eti itóddl u k hibs.!.íi n]LlPfcí;ic
O$ailglíili\i :úpll)rr l tndglr |nlxn.rcí ldzddg t,|liil,1tllrsaíai
|oliíikdí hrcfiátnln. ,.?!na .,^' ! ls n.nkíij]lk ,,Him b:' u ,lür
de]lkjLilídl i.\nt!i alkaíl5úi Kö:!]cíi rll kásairLiha d lpioqaiiJí,d
i rfi].gr q]g /i,1!rÁllr.;Jlüí s.|:tl]t \íkJ d

2-36. Kőrisfa utca
\,1 neg) .+0l) lrlelel ]r.\7ú, ili ut.i \]só\ álo§bx. x c.dtunához kaz.]
A tii7l-a lLt.aLt(; indl]o éi 3 N{.\\' ],i as ühá7ig 1dr(ó ú1 ]élleholá!áúL ]003
ban .zn].t.(t C]a.ta. al Ier él is ekkor kaplir. _\Z út pár]Nzanlosnn n cialorná-
\tl, a \'á\árh.h l P]] ut.! és a csnlonapafi kóZli, ]ralceLLáZáila kL]e]őll és t-el,

lö]löll lelilleie| epiih Elijbb 1iiía.t nreg a kö7nri\.kc1 nrrgábln fi]gldló út
nregépita.e. nrjni nr3gi a parccllál!t\. íg} a7 út nr.g.lilztc aZ clsij lalelópilósl
js

.1klú-isll. 1,.át]1l,n\(fi a),\1]er! ll\.!íi is rö|)itó i.ún.a,] ii.l,t1 l.r
k:ríi ki|i.\li lia):tii Hafu,.rú1 ]elirkáhh d. Ljzak,1,1ltiktjh.l s:úl nl

.ó ]núl ]ii;ti, iiiIlí.tt. iii.l\. kiaJt!l! pild,: 1ul\1ll !ir]aLi1,o.h,llLnL. ll,

.:f/i/,.l l.,i l,i r.lr |n

237. Kőrösi Csoma Sándor utca
_]í]0 rnétel hos\Zil ulca a Icl!i;\fiosbi|
A ll v]]ishiboúl kö\eló é\tilcdbc. r]rkt]t ki, a\ nctó1 is ekkor ka]rn ]\
C§okon!iut.ába]]n},iLti nici,.1Z l990 cs a!.kig ncnr iálslolljc]e losebb sl.íc
pet Késóbb n].sn|jt 0 jelenlóilgc Áz á1\.zcl(j \ljúli lliiró rtrrall,.rrnlor l
]{rtitl úr s7]]árd butko]aloi kapoii Nía lóllc ,r Jókai Llt.lil,al kezdódó és a H:l-
lál r'Llo.. 3z ipifierii]eli ilnrcnij jilrgalmt1 |.b.n)o]lLó útlcnd,ZcnIc}i. |ár lgen
ke\ken_1 Dé]i o]dalán szorosan aZ úft.st n]clla apiiltck a ]akohál,rk. ól a nri
§jl o]&oll is \an nehilt) nig}obb, i7 úft.sl hatálára ótt]l( ]ráZ.,\l ulca yó

g!l1, kö^elleni1] a lasú( kijz.labcn, d7 ulcd üt(]l*j t.lkón lalá]]1.rtó a \áíosb.]
élke7ó |eg_!nr!itásil gál\c/.tJk ]i)gtd(j!il]onrásr, u]ncn krsebl_. n}olná§§.rl 1o

1ábbitják ! 1i]ldg'i7t 3 belien]leli hálól!lbd
Kőrösi Gonn SündOr
1781(Kőlö| - 1812 (Dlieehry)
.\i./r,rlk/ijj, n lió.li /i/dd_s!1 nPrlllu|Jilijn, d. lí'l1 1.1.1.:ő íLlg]d sz.



_9á,r n,lli J;a(.l .\alűlbL:l ,z|lnlu.ol1 l!ó,g niákla,lL)l, llíók;lí..
hag linl.,!\iaz,,i.,,iai rlld.\dt.k' n ddlkLn. ]819 li.r:ó últlulí lt

d]. lld]i,], l|elléh P!ü::el. Tóilal\:/ig0}1, llillnn ,11gú i):l|; or i\
]tk|ilü L.rl\:ll:i] .\ir lllr1 íii.lj! |Lddi]:h) ]uaJn, d! lzo1l)dlt dr),ali
.s,kö..jll hiil| |i\\:d |Q!!.n laJlu!"u E o| !l|á]k.zotí I'. ]\loallni
ang0l lld.ó\.l1 dki d íiheli ]1\,.^kúíará91 t.lc]l. |ig.l111il l,ddákh
Zanrz]li tallolltintihun a:unlidi !inla|l)lor1o|hd l,\:3 :1 b!" li!
g\,tlln llilkliij:ilek kó.l)íí.lílil!óíí kit.s.íe di; dlu!l fuI1,1 k,d íih.íi
|.hi\:!t aldp111ií. ]n]5 )ó-b,lr li,lhu:alr\.káriínjLnful !5 d ph]lll!,1li

Li]"!kolo,íathlrl,,nin Kd ,n hd, lgas.íí!fu lií L,lüllinún\dtí, eikt,,íí
1l d: |!y'; !tb!!i tlvl\ta,! !\ (l ti1).,ti dtlgo! \:ü,irdí ]330 bOn u í].h-

s;lj ]:{L/i ]"l]r!as;.g (a]L!íídhú hhú: tíl ilerl ül€g k]jí ülí^| l|i]1
h.. \íú\l]íit tlli Li1!lil) ]tltü!ú\igt:i 0 1;.1eíi ,\cNsze1 lijn!lE1l:hen
L\l1L-BL.rgájhdn f;gzlíí \lhíd uhn;}nali n/úi /,!]] l,! ftss:rkil

l)-

.Uijl]l l! k]./i n]t r.l álh.ní ij\ll s.ai.t|z!l:1,Iü ,1.a hú, tj !1

.J|J.ltL!|ll! d],rIll löi,lni..:: ] 81]-l)e ]1 ./ndlll ,u!1 Tib.í í.ló. Lií
/,lr:ú.]] d I.1?i r i llÁ1, ,ll,iriiha nc!h!í|:<,!l.!! é!,]..giLrl sir. í]
1i d. ):nútl 

'rll.!1,1rllilia\:l0!ú! 
!nllll.

23lJ. Kun Béla LLtca
A \fárlü 

^runnlci 
l9a().l990 közólt

239. Kunfi Zsignond utca
A Zöldf3 rLlcr l|]60 ]990li]Zi)il.

2,10. Kü]ső llatál út
1nl3i Hilál út n.vc l99] clijt1,

2,11, báló Ldllert utca
A lnai Jeldri§siknica eL§ó ie\e kiilakLr,l§áló] x ll \ jlágh,ibori fése]g

2,12. Las Torres Béla utca
l..l(l nrat.l ho!slú !1ca a Fe] §ir1 árLrsbalr.

A Dl Póili §'udol uicibo] ._,-iLik a, rZ Nlo á\ ú(ig larl. \e\,él ]0í]l b.D ki|n
r i.li]lclrós/ al]{Drj ]ral.eLlíZásakol AZ uicx lrá7a kefics. tijklizillles. jólés7t
31rreIikai je]l.gLi. r]rc,Cúla|b hizdl,

La\ Tote\ Bllíl
1890 (l]udal !n) 1915 (C^telfuu|!'
01i"l!jk.| ll\:a llt olnlpitill l: Li|r.! iell iije^,. h.he:i5L !n l:l,

l3]



.!|J!fl ]9r^ ho1| d lo lani.nü ?iáh,l]úla laOL: nűtlJe: g|.|l\,á1-
!aba a Mr"n /d(hll Lds T.rÁ i, I1!!üxrl ()ss:tlil! h:i |á !l) ídgjdka|t
!:iis!i| ].í izer-.!l la,!l.r l912-b.ü d sknlihahl .ií ?in1. ih.)l
1|r0 ,ilets gl.rllis.il\hd he!|e(lik !ett, ij a: ]:|)0 ]at.t.:\ ú\.Á
döü lLjj!b! i\ hck.nih.,1 Lll I'ü11.\. \al|;l I@l.!lleni;,.erc?.í |ál r:a!l
0 ].liű!hlhotL; llLjt! D]]ldhdlI1\-li ü,\u|dlók,!.Pi l-!s.;"e]. íát\!tulni
|j/d.]!ft ljJ l:.ntl,!.!.]!Jlleí k:ll.tElilobd , ]tain k!,i;]|jh d k|l h|i]l). .,. 1] t-..
./.n.l \rit líLd l:, F|; Ii! Qtkák ,i]l Lu Tures Bald l|)rjJen
(11!1.1rot!1o,j.lk,t! ]'!ll.ftli rcii]i, li:Llll €i|hihd í.l1íú]1 ]e,l]n ,

|, hi;.\i ]1l l11]! hdll

2,13, Lehe| köz
1-]0 r!al.r hoSs7ú tlicác! t Rák(].7t_l]gelel
.\ TáI.\j.. \l]hiL! ulcáb.l á!J7jk kj ,] KtZj.i7y as RúraI G\,ölg\ lrl.ák li]
Ziill, Z!ákut.r 6 8 Liilorbir7ij ii3!ságú as].]LcgLihá77aL

') (?) 935 (R.ge,sbulg)
L L.]u. L.]ii. l,eel \.rg] l JL], \ erer,r hól n]ag!rl kö7ii 1nLó Ti§lrak lii.
]\...lnruj szen]t litll a adol1ich a Z!]i. . ].n va]ó döntó c§aláíi. ós ó
\o]t nZ a L.lr.] \.7jl .Li 955 b.| lészl velt iZ ilg§burgl .s|titbtr \'3_
lósznrii azonbrn. hog\ ]]r \oh !7 e lelrel. ak] Bu]cc,,]l, Súrral ós Bo_
londd,rl es\iifi i\l]rg!,lroAlágbtiL i Dxnlr jobL]pafl].rn D\onru]t clóte Bn_
jortr]\lásbt. n]el)el keg)cllcnii] |)LlSztiiott AZ aug§burgl csrtx mltsodik
ntpiir. fogsagb.r .\.tt ]JLr.csal ó! Súral .g\iih Hcnlik t'eLikasztolta
Rege|\bLrlg ák L. ct iN{aglirrolszágr! |a7ó] kxpr|a eLótl, \enrleli ha

_!\,o1rlárl} .l.rirl l,e]re].sak r7l x ker_vei kérte a császáílól, lrog} még
eg]s/.r kiifi ébe ini]lasínr AntjkoL Sza]áhol cnrcltc kiifijé1. h lele1l
i]!\,oniiliitle 3 csaiZáí. .,Lledj e]ó enl a ás\r]áglt s7l; t. lroEl oü
t7 ó| s7ol3íln la9 . de e mesónck trlthdtdlLi. \ohát nrfu a Kélar Kró
.ik! jl k]elnellc,

244. Lehmann kapitánl, utca
A \l\\'_nLsó inegáll(nó] i]ldlrló. lnn]t.gr,700 Dlélel hossZú nl.a a \í,\\ !]§ó

\.\at n]és ]98ó_ban kd]]tx .rikor al adctig 7állk.nké|t n,vjllalrta o1l hól!agj
há7i§, hoL]bLF]k.! tcj'tLLeten keldlck .i ]endó ]akóépiileiekel kialakila.i Á7 ur
ci g!!]o]lliLag n N1]\\'r]slj ii .osréSl l'óulctijd, n]cl} r \xsirt] álnró É\ón
\7.tolrn kapcSoiodik ! §ziL3rd bL]r,Io]ltú \]agl,ar xlcához Emel]eü. bár.sik
a F.c\li.Ii tt|rj! 1art, !hn..ij fotgalrr 1 is lcbo.\(r]i1 .gv lc.ds7eresell lrasl

1jt



Dál1, ]obl n]jnó§égü Llúlijúlba. l'ol)tilód!.r.rl 5l-es iLl]g. ille|\e a Delr-
ipi]lcrii].ig, ]\l ulca ennek ruegfe]e]óe| \égig S7élc\ ulca, HíZ3i x7.1sij 2

]00 L]1élere fe]e f.l. drá]rybr. llki aj hatlagi ]rlzak a 6|-!§ hizig lilló Sli-
mo7ii\\dl. [zt kö\eloen e_!] Dnlra]lnrnsz1 h31nrát le 7ij 1ábla és Se]rességkollá
1o/o ]elzötábli utit.. r ház\zárnozá\1 hclyrllzi slálnori§ !áh a l-.]. óS l bcapi
t.lt\óg is csökken. Az ul.a eg],eilen keles7tulcái! i Z\ál)d Ul.a

Llhnnn Goltfr-íel ku?iíú ),
2 (.?) -: (N
Pl,,lz \:l1]1"a.L;\j as.nalli l6.1 a bir§ijh!l1i bó]ló]n)cn d . Rú*ö-i
F!ft,r..l ő|.l' nrdEo ,(,. l:dkdlz rard Núlal, dlll |illilló.ra nl,:aí,
hoí:\ Rlilír.:i nl.g\zll,h4yü. ]7l)] ral.hh(t; ;" l bi,,Löüb.n fu]úí
l,!]L:!l* Rá Lzi helvíí a LLl]ána|,ullll, !! jLl \ána h. !,\|jl, ,li,
li.íí Rá]fuL,zt..g] ./.'l,li,sl.J.ajl l1tlnrdio . |,jjío/! !o\ul|kdl d ic

!\.!.1\.iqi úlo1iLai h.JL!<<\lFhen Bl:na)1 iitil\1 n?n€liiiL1 RiL
tln i sj,/njJl./l lö.|.ll,l1i)l r|r.\ Fra .\laki a l:á:-iti halúú,
\L:h\\.ik ha]ál]d niií.. í.}íií tli|lli,k: i;Ellil,. Il\.eií d ig] i;) k]|1ti-

245. Lcnin úi
\ \an]c.tj úlnc}c 1950és ]990 köZölt.

246. Lenvirág utca
K].s].\,. a f.lsi; DUna ulcálról rI} i]ó ] 1L] lrleter hossd ul.!..ka ,r DnnOi iidii

Neíét xkkol katld, anikol ]00] c]ejé1} a Fel§o-Dnni ul.iiból n)iló. hal liS t

.jc,I.l kollnr:r\esiile 1.1t lsákut.r. m.l\ ..m.l kl .rl A]só-])rn]d solig, ó N

11enirús.,1 h\1|!1l]l. ili.lt( ö]aj;tltl lc|,lc,.ílíl i!nlü l^lii lIi,g lo
t,ihhí üa!L !. l'lj lidl! (,!ó ]lugul,\11r.11 ]/irri.l3lii /,11li J_. iÁ.l]
c lvli; k,tt s d"ll]\ikkc] DnúlR l.íí hdnlliban,1 c\dn |d!drn,l.
i]].n! ihan |i|k )!kn tlllúl|i().hlhnl.

217. Leteutlulu kti-
\ Le\endn]a ulcábóL dalj jrá..-br indulL'). mini.g\ ]50 uéter ho§§7ú 7sikulcr,
B,1l. n]].1 L.lcnc]u]a köZ nen szelepe1 a \írosléúépckcn óLdekes.ló1 k
éprlell Lltca, l,Leión ug]a.i\ cg! ho.Uk\o.uldlról rdul, ile s7oktt]]nu] nere-
J.k.n, ndg},.rn Ii elelr l0-L_r rDjlert es k Lel'elé A7 jtt ltkok két kipxs7kodó
|otdár b.n].sá!ot lpneück ki, ]rost iuló\al le és lel fudjinlk jánLj !l L]torl,

A7 ul!á|i! .r köZljl3gí1,1s kiépile1l, és jft n].1eg\' ti7 til.nkét. szép kefic\ há

]39



2,18, Levendula utca
A !asul\1nralla]] i Fcc\kef,r ill.áig hilzódó. Ininl.gy ]50 métet |o(\7u ulca a
Nt_{\',rlsi) \lil!§lészbcn
\evel 200.1, ilDuá|iba. kxpt3. bár a7 l96üis é\elbcn ópii l lakolrálai nré!' ,,, ,,,'l§,r ",_"n. ,,,r ,,,,.ti
\ .,,,,| j1,1. ,,,,; \/_,^:. |,,i,_,

, e9^,],, ,, 
".,", 

,t ,.tt o ,l' , el(
kinelóell alonba. c§ak hcl)rij7i Sltnnot l,i\e]ö lelkellrcl, ópiiLelekkel lrlílko_
Z1l1lk, A7 uica l0 ]] Dréter §Zólc(. iires 1.1kckk. e]i_! la]á]kolu.k. x ]lkóhiza
klrt az u1.. \,.ge fe]a lralvégi hálak !áhják ]il. A kö7\,iálitns \égic kii|iietL,

,c el,, ,,lóJ, , ,lpp i,."^, ,,\/, ,, ll ,,j
d.bb keleszlulca n!i ik ,r Kjli]r,köZ Lc!..du]a köz es PilltlDg köz, A Zs.]
h.] ut.! bát ! lérkót.kelt íl_g) liinjk _ nellr éri cl r L.vcndul3 nicál,

1 lev duIi ndsl illóalli úrfu!n!| nahnlíúJ| .t.l|.lii ró|!ü1. \t:-
t\

2,19. LlGET
l)Lrl]ah.rasl(i. \!(1ilronr]l(]] kelelr. f.kvó terűlclanck ins7efo!lal. lii7h,(7_

_ _L, ,,l - _:
szó]nszrul,rlbtn i 1alo\ lageL]lr.n l-e]u

250. Ligeti Hetfu irt
A n3iKalincz! ut.a l90(;tól l!30 i{,

25l. t_lCETI l,E\lLTÓ
l1]30 ]: ki]7ift lélesii]t x ligelell, d Nélnedj úlri .!iló as o].tnLn\a] ,r Co]r.otn
. r],, ll. l0 .l,,c]o,,,,,,] :_

i]el|r Epjlasarij] nag]obb \ilák u(j. !kkor dönló{( a kii7saqi elöliriloság, nri
., ;,l.|,l, Kil, j_k,, l. _

lészl, sól bL,ll.!t()t ]e]olt.k k a Laloljkusoklnk. .l rellrrnitu$kltnk, e!lngóL]
kLrSoklrak as . 7sidókD!k 1alarlnrt l-e]ekezecn ki\tilicknek EZl kin.lijen
l1!j]1 ln.! r jgeli lcnr.ló rDel] uonbon a I] lilághiboú idqetr I.ndkilijl
negrongl]lód.t Keriló\ és \édelcnr nélklil a slrkól|bLljk ]]lédájá\i !ált, il3_1

hog! Lr1c!S7ú.t az ic]ctcmeiés, rIoSS7ir eijáIások b.ii].7té\el. ]0í]3 lrr. tcLe_
sen li]színo t'lk ]00] bair Lrugírtuln]dDnba li.Iii]t. n]x 1iles leliilel nóhánv
ilr álkoc]ó |fidl.

252. l igeti lasút sor
A K3l1dó ]<aln]. ütci .ll ]9,10 eli utc!.a!le|dezés e]iil(

].10



A Rakócziljget a múh század elején [l903]

253. Liszt Ferenc utca
90 néter hos§zú utca a Rákóczi ligeten
1906,1ran áz elsó Rakócziligeij parcellLáskor keíüli kialakjtásra, Rövid, Szi
]árd burkolaü utca. nely a Nénedi útra vezetl ki a forgalnút á Rakóczi ulcá-
ról, nriközben jelentós rö\,idítést is jeleni a Mindszenly utca felól közlekedők
c. ] etJ\atos e,l"k rel-én e1o 1]lojol,la n"rJ

1811 (Dobotján) 1886 (Bqrculh)
Zeneszeúi; és za goranű!ész, Kíle]rcbe, karában lépetl íel először
Sapfu ba és Pozsanybdk. ]821-be11 Bécsbe]l Czem,)nél á, Sdliefí]]ll
ldnulí, ndgf sikerckel aruloü. Páliz,rba uldzotl, hog a Conse^,alairc-
on lőkeletesííse t'urlását. Páíizs násodík hd.áia letl. Hakgve|sen),ei
irání csakhdnü ndg énleklődés lú]nadl. Flakciaol:,záson kílúl Lón
do ba és Svájcba is eljulotl, 1335-bei a genJi kon e^,atórium íanáfu.
Mhden sze emí áranlat i nt Jbgékany wlL s /ok nsze lez?ll a hdlu-
dó pol!ári nbzgalnakkal. Átdazatkészségének szá"na lan biz.)nlos ril-
gát adíu a pesli ánizkálasulfull jaúra hunpersenreket /endezett, íe
(tezle a bonni Beethol,ek-emléknű íelállíláláí, dldpiiá yí tetí L] pesli

^íem.etí 
Ze]rcde létesitésbe. iríűú zanqordmhész máig cso.{áh íakía

fejleszte e a :angarulechnikáL, júlélűnak ellekállfutaík ereje á,
szuggesztiyiíára dneh)/ől kolllitsak feljegvérei tan\iskodlak, a legna-
gobh előddónhészek közé hel!,ezi.

]:1l



25,1. Lovas utca
\llfiegy.i50 nlólcr hosszil ulca aZ i,ihcgYi iidülőneg_vedben
\.,e j, ,'_D<l i',| ,ehe,,_,c,,{ l. ,, \ ll, l l\ l<, l. le
\íi]]..niun] utcálól indui. as ! Római nt.a]g 1,rr1. Es\oldiiasd. b.apit.h út,
Fslaki oldala.100 mélel §Zólcs nrczőgazdasági lerii]et. rne]) a budlpcsti \]i
lenniunl_teleppel haláros lg},csal az ulc. dá]j old.]a L3kot szelén_vebb lról\ó
gi házNkka], és nahín\ gazdá]kodásía bcrcld.zk.d.lt Ioúá\al
(nelógazltajági gótpark á]].]tok. \$.). AZ északi oldalon elóblr eg\ kutyrkj
ké!7ó_pál_va lol,alda, Dr.tJd eg} teh.nószct ki]}.lk.7ik E7ek r te]elek azorL
b!. !7 ]nflasnlknlra Iiópitós. ó§ az ü.lülőlreg]-cci l.]kó!cg)cdl]a lllktr]áse kö_
l.(kcltalrcn hinrdr.sill lnegsZiunrck

\1\. óiu u: ú11 klelk,tli í.lii!!íe d: l.)90 el ac]. ófu n|jll'ir;

255, Lílnvav utca
.l4trnrétel hosszL) ul.r u A]só\,árosbin
,, lj,_ ( i ,l ll ,l,ue',,lj,l .( ._ \l,

Llelel aZ ]9_]|_i]s ut.!.é\,lendezé!kol kr!l! A Dó7§e G),órg_v ilita] ]rárhuzr
ntos ntci a Nlál)i! k]lit]r,nlcából ágd7jk ki. l_xkóhá7aj aZ e]sö SzáZ Délclcn
e]ókefi nélkii]i. koz\.ncnüL aZ tllcaliontrd ópii]l po]g. j há7ek \ kerte§ éS.lő
kertes csatádi háZlI cS!k késöbb ]e]cn!.k nrcg !, ul..ib|n .1áldx mindkel ol_
dá]on \á.. A K]ipk,r ulc! ut,nr a]obb o]drlor ful}tdta)d(') \,íiks7lilh kö7ön ]e_

h.t kilutni a lo\ ábbi ibrgtlmi(ibb rllcika
Lónyay Menyhélt, gróf
] 82) (,\ag]ó1l]u) l88! (Bulapest)
P.li!ikl\ |:s pühli.i\kl llliüis:l.J!l1lijk, az \íT.1 fusid, Böil\l\:ellk|.)
nnlni io{t ls /ú:!d:Jd_\l;ai nDn!]J áltI.jkaí íó^,íLlí..t !3j?.nen }:)ijl

.\i!:l/rtl.,, ,tl.f.n1 "\ll1 Kij:li l|ih Ei;.ijs ,]ó.s.í ce íjliijn .!a
]L,liiho. ]31E, ,:e?k,íú.lb!ü a pa.íj!1 rúliszfut nDLiL,ó\d hldJ(ld
s].ln,+k0|,lLiJ|, !t:l1ig\ i l!ldlltnlátl. .,1 lzdhdrkiglldi hLlk|i\lit Ió
j.ni. ighicióia t^id ii.i,: !& rOu, 1|l5,] h!,1i\lzllíá]í i, b.ka?c\Oió.
lo n gll\Ligi i]eú€ ,1 Fi;lt]hííllüncü .!rik ald|iúin i\ .lüök,
lillo! !L]nli.9l A ki,!e:is lhilí En^.öj.Ió:,.í P.]iíi]alj H.lil!4)j(; ali
h1l!l1}.íltlil5d rdldhill1 De|;|, i\ |1]ldt,il|, G1]]d ])in:É|i lL1"|i.\alI11ja.
1|ó1. i.bná}-2' ní] 131!). nlű] s :] i|!,ld:]1at |in.iig]|ini\-l.t úz
.1]nl,á\\\,-ln l L;lt1hdl ]r]0 i1 h.n kajzijs pá zíi,<\,linifíe| l[iJl
]úl.klb.:í]1 lő] ]8|) le..fih0 ] í! ní ii:í.]|lrijli ls q1I'líldl hnh\,a-
d.jllli ll|ki!:!!l !3:l ht" gl.óli Luryat ]kq|,ll. 1..]l! :!k t].s.l lá-

"lddíd ?itl:iigli |)olllíkájál. :ii! eriüi lidlhlLlt]€ |iseí nüL, ]. ú]l
d.íí j\6l-tőla. .\íT1 dl.]nöll!. ]3: ] li;l halá!L.|iF e!ni;ke,
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256. M0 (i, híli kerékprirtlt és !épc;ő
A NliLLenn]unr ut!áni], részbcn ,r Sorolisári útlrá] lc\ó fe]hi]ló\al ].du](; \dl,]
mhi kii]ijn ri]jára) ]apcsi;kkcl. g},dlogo! forg!l(mrt l, allairnas kelékp,lrtl,
Al ,1lán bi7n\jt r ]1E\'-\l,út\onal ós t S.rnkSári út l;]elt, nujd az \lll ás híd
es7akj oLd!]iin d a.ct.] sligctr. \.7c1. Az l\íí] it\ úl aurólbrga]lnáióL in,e_!e7elt
\,édófa ]r] \!. .]!ált\ll\a, .\ kcrókpárúticllcg.l, nriDdkól old! lorr ] eLzóláb ]a s

b]7t(]sitj!, A kcrak}rárút a 100 ]a]0 n]ctcr hosszú lilh.r]lóltnl eg}iifi nrjnteg_v

c7crkat\záz DlJ|er hosSZx, nle]]!.k lil. Dunahiraszd. ásjk li]e Budat.sl tc
jiilctalc.sik,,\/ a(hallrdokmk szólr pantlranra n,-ilrk a rnagasbó] i I)un! nád

257. ].Ia-ás 1.|ári, úl
l\Iüneg! 1.1L| lnélel hoss7ú ]elátó út l SorcksáI] (:l0 .s) útró] a Dl]llnpxJlli é§

Dun3 Lricákbo7 (I)unt ütca. A sil l)t.d ín F.]si; Duna urca, Kesken),ut.a)
]\ ]e]jló §zi]áld bulkol!1ú. l{']l kalb!. l!fiott rnrit indokol lZ tli elós Lejté(. !
DILli lilé,

258. M0 tis titi lontipont
A7 Nlo ás ú1 ]1 .s kilo él.r.nJl kl.rlakiloll kallckede§i csomólo|t. ah.] az
,il .s fóúl ki\,állk !Z NlO-ás aulóU(ból a Lán!hnürál ]e\ó.,0 k]lonrétel' tijL S7it

nrjt.tt ]j ili krlonélerlré] A klá]á! ,rl \10 ás úlbo] lláron] kiilinráLló lc at lil
hilló!á\lal (örlénik _\Z n sí\, rnel} Dllnatraraszlr l'elól l'est i.la iarto azo o§

\zi c!. Pest iiloL. 1,n_9],R|dlr 1t].] erkezjk, azNl(lá§ feLetti h (rn kereszlijl
ka|c,ol,jdlk a körgl1l11lhöZ,

259. NIag"var utca
9í]0 lrléler hoss7ú ulcr.\lsó\ árosban
,\ !áros eg_v Leglégebbi. n]át a l3 S7á7xdbxt] i§ léte7ij ut.lja köZe ialtoz]k
AZ eg,\,triori postakoc.i állonrástan (Fő út ].16) kjindü]a] óS ,r \asulig 1ató utci.
A \J.\\'_alsó n]egáLlűrál l.\ij 1xiúti 

'itjára,r 'tt 
! L.hnrann ki]rjlán,! tllcáb!n

1'oi_vlalód!a, iöbb mi.t ] knr hoss7il 
'ilnr..ij 

lolgtln]ú. a kal }rirojlés7t ö.s7.
kóló ir1. A7 utca s7ilird úlbulko]!ft!l. jobb o]dal()n \izelYezelo árokkr] as

lürldkét o]dn]on gv!L{rgltldikkiL kié|ített, több ben)rkoll'). il]cl\e kelesZle7ij
1.Zöidfa. Totnpa, Cs€ng.I] é! (sendes) ulc:t\al, iöbbs7ijri cn}he emeLkedó\e]
é§ ]e]ló\,el. A ]ekarházrk több!égiikben k.ftes fijldsznrlcs háZak. de le.nlijs
sznlnli 3 nr33xsabb apita\ti. il1.1\. aldck.s, eg},ó.i stiluSú, s2ep lrá7 A7 l.'t
b3lr i7ámo\ ii7.t ó( ki\\á]]a]ko7xs vrn, A 9] es s7ám ala(l a ]ehol,a ta|tj hit
f.].k.7.t ]n]lháZ! talállraú,

1ia\il 1dló\:iJtíilt:.! nűt d ]li).stl lil]aí.].l)i)!4!k)| kQfu kö:ril,kLr]Í
K.|.lhc]i jtúali sz.líllí ú1illnis ú !|ll! íel.plsll ,n'll.ít h,1l.íbc,
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]úí ln|(;bbd]l iIt !ll lrlg\LtI iabhiAlidláJ j\ \l)l1 !:r,k tdtlldíli|, a:
al:knl a Fő Inróla Zölllía llklilE lal íiilii lllli! a l|]lur!,]c

2ó0, N{andula utca
\Iilrt.§, ]00 mélcl hosslú, tcnezell utcl Rákóczi]igelen.
A Halir út ó\7dki olctalán, i Halár úfial parlnlzlnn)\ ulcr _{ leíi]Ict s7.DUe\é_
lc1.7óseIor 200.1 ijs7él lnóg .sak n!oD]\o.aLábalr léle1.lt ! I)ia]fa és \íálrva

1 nn duld. D!rdhuIaj:íilr Lslll d,linnl|4,1i|,k l:tlnl í.,l)1l1.1, (sa,lh;
jai ,]1Ln il.!íi. í?tü1l.\:!!lL ,Rrd!|Q |'atLhl! .!ij, .] \1il.t1, as hd:a k r'jbb
\ id.'|,L:ü ij 

"jl!lirIallúló ^dLlo 
i!i;) nn\. ni,llli0 nljjn* rin :

261. Nlanos rlór,a köz
.\ \'ásilhel],i PlllLoz l99l)_ig .rz Alsó\ ároslr.]n

262, Ntarto§ Flóra utca
Á \ l.lsilhel,"iPil trt.3aII \iLágháború utin l990_jE

263.\Ialr Kár-o11, Lrtca
.\ NICjra |.r.n. Lllca ]9,\í)_l990 ki)7óti i Fcl\ólírrsban

264. }Iálr,r,a utca
]00 nr.1.] 1]lrlsZiL Utca Rák!j.zi L]geie1!

A ]].ltál úttó ]ndult] i: ] NIuLtu]r ul.áig lanó utc! ]0(]1_|e a kat\]seló-
tesúlel danió!. n\olná. cg} p,rrccllá7ás lészekénl latesiilt. as n trel,él rs .kkol
k!p1l .|e]eirl3! li.1l .rlli r.szb.i épiilt ki,

1 l1láIl\n. kli.rlPi .]\., !.!i"káfi d ],,,k,l,bf ii!íLníí núg\,!.l|.d|l
Nii k.k,ti l.áth(l:li!ü 

"tl'l], 
nü ó:nn 1)kí!k ü1l;hv]l! l ?tllL.g.l,i.,1

j,dióli 1i||1Lrk kö:íil ,! l:.llj,lDJ...rJ.nJ(li.n/.i rahra & lr"dli
,.illí. hlű ].lct!íllt.l!1i tl)knü(, a Parii n'l1\\! n._ uü]i ll!ic!li]t\iiük
húnilába" is fukíai! lllahlll l:1 yrjljt"ni|\\u r?!a "3J:.llí!,L,dk "|Jup-lit" ,inl,pl|fu]il a, |k h ,raünú'j\l:r\AL:nt \!,l fiík.1 )

265. Márton Aron utca
]80 n]étel hossZú utca a Fe]sijvirosban,
NIóg a7 l liiá_lhálrolú e]öü jótt ]an,e. iZ 

^l(r.N]ul! 
jellerl[ó étillclckkeL, de

rnár ! |clsőfahL teliil.tén a La( \álosresz cg\bcapiiLésének ]dóS/!káb!. Ele_
deliles Nlálto. ulca \ok A11 lilághábonr uliná Ku. l]ót Lrlcane\et krpta.
éS ] 99]. (na ijse]i rnii ne\ét A Fij ulcábo] i ]:8 !s \7áDn]ál ágazjk ki. Dra d

].1.1



egy kőzcl derék§zógű töíésscl a DóZsa György íltra kanyarodjk, Mjve1 kisebb
helyi lbrgalnrú utca. hosszabb ideig mostohagyennekként kezelték és elhanya,
golták, 2003 ban azonban szilárd burkolatot kapott, miulán 1brya]má is Ineg_
nóit, A Fő ilt sarkán egy takalékszövetkczeti épület máSik végón á Dózsa
Gyórgy útnát egy nagyobb testedző szalon parkolója található,

Málton Arun
1 396 (Csíksz.nűlonokos) - 1 980 (GJ]ulaíehérwil)
Róhai kalolikus íőpdp. eg,l1ázi író, Eltlély püspóke. S.ékeU pdraszt
csdla]ból számúzotí 1941 ben kenény ha gi heszédhen ítéhe el d
zsidók és d áslíénl gahdalkoda)k iil(tözését. Szót elt, hag, a TúÉ
nólhan a mdg,afsáqgal s.efibel elkö,eteü igazságíald ságak a páli-
z.,i békeszelződésben ne isméllődíe ek neg. 1949. jú"ius 2] én, úthan
eg bukarcsli lálgydlás/a, CNuldfehérúl és lövis Lözőtl a ramá poli-
tikdi le .lől3ég enhereí c}ellel elrdhohák. ]95],ben 7 nirsáfal e.l|ji
d hukdrcsíi kaíaküi bírórág elé állítotíák, é.: á a ellenes ősszeeskúfés
és hazdárulás koholt údjával ]a i|i hörlönbüklelésre, polítikdi iolai
nak 5 élre lzóló |elíúggesztéséle, naid éleífagliE tartó, igül 25 él)i

.-. . .- .l..t La.. _lJt PL lo\. -b . .;..- - .:.". u,-.'.,^or..ged.l --
lék |i.llzaíérisit a g.uldJehé^,bi püs?öki pulolába. Ezután szahad.)n
e áthdtta ?ikpöLi hildíásá|, de ]956 ]1vdl-án hází őíizetbe helyezíék.
lJ], ,s1,.-/.:-. _ ,\,,.,,. o b.l.., .:.
lnesyái eq./há. legét i, k rnliil1ztd. l969-ben és ]97] ben lát.)gd
tást teít a lralikahbdn, dhal yL Pál pá?a a mocler}1 kalaliciznus egrik'p..J.ry-b,dali,l..,-l.. -l.:..\ lLoaDai-. , , .i.,el1o1l ,_
nle tefu ns.ségéből, ls u)us.lla|rba únult. Glulafeha.\,á}-ott d.
,,Eldlry,i ndósítások" és ala?ílókéní c ,Erdébi kkolu'' cínlű fób,l;
irdt szerkes.tője yoh.

266. Mátyás kirá|y utca
KöZe] 700 mélerhoSSá utci aZ Alsó! árosban,
]926_27 ben. a kastélykerl fclparcellrásakol kefilt kialakíláSra a Kőz§égháza
mögőtli hannadik utcakéni. ne\.ét az 1930, é\,i utcané\,íendezéskor kápta. AZ
utca a DóZSa G_vöIg} útbó] egy gyógyszütámá1 indul és á Tenctó ütcáig taú.
,,{ó be , . . l , . ,l a,l . , 'li, ,. i. rr .,,u ei ,. lenplorr e. Kli,.i; lca
ágazik ki belő]e, illetve. kereszlezj, Szi]áld burkolatlat és gyalogjárdákka1.
vize]vczctő árkoktal kjépjtctt, szélessége ázonbannem egyenleles. szaka§zon_
ként \,áltozik, A háZak tóbbsóge íöldszi]rtes. ketes, de né]rány nodem, nraga_
sabb épi]Icttel is 1alálkozunk,

Máírás kiráIy
1413 (Kolo1§l,áí) - 1490 (Bécs)
Kü,álrkén! (]153 119a), kóZé?kori löié,el ü k e?ik leg agobb
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dlakja, d közponlasiLaú nokdrchia lélrchozására iránluló tölekyés Jő
k?py§elője. Bár elelíeíése Jélbeszakadt nhelí,ége íg is jóyal meE
hdlddta a kol átlago, Jőuruiél. Eleléhek ná| ko/di szakdszábal Jblís
neúetők későbbi jelle |o ásai: szenélres báta$áE, gvars elhaláro-
zár, nag.ftkú óhéE?l és önállósáE. ]4sE. január 24,én, a korúbbak
apjá! lánasató kőz"enesi réíegek segíl,régéyel királlyá yáldszlatták a
Frisyes caűszáltól 1163 bdn yisszaszetelt koro á|d1. Fehéh-áíon
]461. nLbLü8 29 ón Négbenehő ko|anazás, urdlkaüsáMk €lső ,zakd-
lzát, d kitáb)i hd|alon negsziláfulítlisá! foly!lt!jl| hdrc lezá|ulá!álje-
lehletle Áz 14óa-as é|ekben megkezdett kön\lgíijlésél óliási köllséE,
Eel és dppdútussal íbl}tdtta, crillag|i..sgálót állíttafunt íel Budán U.]
vúbun sok neyes kiiuöldi Jlű|élz é, tudós meqíördult, pblóEásáí
tőbb ,ta?ü is élv.le. Gyofsan Jalisnelle a nlontdtás ]eleníi;ségéí.
Budán, yísegrádon rckes,á sz slilusban élJilkezetí el,rőfullgl:l olds. ],ű
vés2ekeí Jbglalkozlal al l. Udlaűmk pamPája bánuldfur készletle a kii|-

Jökliekel, íé}r-éről k)ésszánú íelu"drddt emlékiink (Káhári Lij ü, trón
lárPilja, p.ljzsd, diándékha ldotí serlege ,lb,) ad íogalmat. Haía]mas
üüq.iáját Bécsben bekő,elkezeü halá]lt lüle neg.

267. MAV 10-es őrház
Rég.bbúL linnnilldl, orLilló l.rsúti ólház a lr\űltonalnil, anrul Rákócli
li3eli oLdx]ái r Hil3r Ll1l j.]lal3lnpis \t.úti átjár(nrá], slirt{e !ligelkél]L eg)
hirolrN/ö! lrlakil 1cll.n d \íA\' \ a(tl. e Hátát út é( r Kdnctó Kjlnán !1!d i]
ta] lralar'!.]1JlL, be_]irrtlal i \ r\úi\onx] é§ kefti ki!ul el ! Ka!dó úict 1'cló.

268. \1-\\- 11_es ijl ház
Ré!e|b ]e]lás.k|á] lilrli.úZhatl.nk \c]c, A j\íild.lcrlt", RikúcziiLli }aSiLli ál_
járL]lr.i] \oh a Baross !1lai oldr](!r A7 l9l0.s av.kb.n nrcgszúri.lrók, nrdjd
].b,!1l(l1(!k ,\/ |illií] nr! fin},snro.]pó!l1 1,édelt. A Be]iiglmjn]s71.1l]un] ol
s7ig.. \a\jcgy7akaben i\ n_!]hjniríttrt( ölrállti ilr|áz a D tn,Tiszn csalorna
l,asíLli hídlr.lólt. i]a rnál jelzö]iLr)pás \!!úli á!ilóni] lA l]_es ólházal a

né\,]ec,lzékek nem Szerepcllcnl. In.n, ! nlg)1l]onri, lcrű].(ón bcliil !ol(, ós

ncnr \ol( ó!illó, lakot1 ó|ítnrén\, §eln. Li!_\.', n]]n1 pl. nr! i( ! ]0 .s as 1] !s ijl

270. NIÁ\;alsó megállóhel},
\Z.A]jó!álo§ é\ u.\\',al!ó \áíClSróSz.k hrlillD. r \Iag)ir uri á] 1éló \as,
Lrtl_íljálnlrá] tx]á]lr,rló rtrcgillólrel\, A Ia.71ál nalkúlr rl1cgállcjnelje \,r1,1

,. l, ,] ] ,, ' \l\\
tl{ \ áros.cg}cltbcn a]ijk r-e] és ]eszálLóhe]),e



271. NIA\--alsó utca
Ki]llctlcni]l a vx§r'Lí(ln lDc]l.tt 1ilar tllca a N4]i\: a]só !álosló\7bc..
Ne!él ]00]_ba lörlóll1 1.rii]el|endeZéslo. k!plr. bir nrfu kolnbb ]s létele1l
a lasút]]ilvr kclet odilán,.\Zutc!eiasül rnral(.g\olddlt\ bcatilésii ill, és
n]]\,el h lnadi a 1.1)1eló nrc ]eft fut, e slrkls?ár bázúlal sell] iilalk.Zunk.
.\rc!l.rld \.g]-.s ké|.t nrLlla1 n].7ijqa7dasági g.pliúlást \z.]ginó t. ekke1

:atn]ühe ]],e Lr!],i|ilg} ltlinko7hitu (, rnn]t ]!kóhá77l] é\ kjsebb rá]lillko
Znst szolgálo apú ].t1.1. \ lsv é]rpcn D\ llx ó\ a] .\ hizik clöui 1isilát n agyon
g]rlrd G\,!]og_,nda nincs \ctatr DLrnahalrsztl l\lAV ilsó n]e!á ]óheh L]ián

272. M,1l.'- 4lu li(i,ó
A l)ó7sl G\ólg_! eS n Nél)L.di utat e!\tnlrSs.1] ó\\zek(]1ij. lL.iári)ji\rl ]ni|tegl,

, ,,,,l ,, ,, ,|| \'\\_||,,.,,o, ,..,
]90íj brn é|iilt és nego_vjlása lct. Leheló\é ! kél ]akólcrü]c1 r iinos ó.1 li
3cl e3rbeka]rc§olódirrát. i\leaÉpiteselor rutóli]lgitoJnnu1 nlég ner Szál ol-
1rl. ig! nrrgasább]áln \ek, ncnr lénrek ál rJlta .\utóbuszok a\ nlg\lrbt] !ép,
i|nLtr,ek szllrle lc]ic_( szóLc\§égbell lgén}b. ]...7ik Sokltig ]rroblenás \o]t l

(!ilp,]ttak\i7 .he7elés és a q\a].qos.k \ede]rtlc ! \llct ii)cSkijLij !uti]kn'] Nln
n]ir e7eket a prob]ér!ák.rt nregoLdollik, Lt. a !. o\ lohinloj ülódése nreglij
lelcli cg} nrgyobb ! uLlál|i megatil.sai

273. MAV_állomás
DnnahiriSl1l n.rg},állonrásd s7jnle i }áros kii7appo|tj,lbl. te]'L]hitti. és ienjle_
t.,r .agy Ldkón.g\.d !7 AlSó, a! Fcl(in' os, RlrkócZL és Pelöl]_ligel közos

]<alcnr.].lcs fijapiilete. nre]rrlck dIsó lésZérl iZ á]]olna\ ]r'!a(a]i hcl,-s.gci,
enre]eiej[ ]redig ]aká{rk ltlál]retók. i Blross tan. na7 ]'eronoLde]in |edi! eg,v
g\:]logo. r]uljitló s.gitscsél el, ,r si.ck alatt lle]n cslrpan i !igálr!ok|L]l, tt. i
Rák(]c7i_]]geli Knrldó KilnáIr ul.ále és a Jozjcl .\ttj]! \íLivclijda\i Há7h07 s

el leh.l iutni Az ál]|!r!ts bár \atrnlk rak.dóvá_!áLlra] iS. eisosorba11 §Zer!é1\
1'o3e]nlal ]ron},o]il le, A ntt..13 élkezo e, natuló s7.1.1\ények s7ámr i] o1_

cg} ncg\vcn, A7 áLon]á§ 1,ágál\r...tszclét gr,3kralr ltiSzrú]ják klGrókérL(, il
ene 1e]rerlonilok hosslabb i,1l3koztala§ilt. üg\!.is ! ]:ll .s irstli \n.al.
Pesl.l cllrag]-\t.,ak cg!,\ágnl\ú .\l !nlonrás pelonrésze 1,1rágíg!a]\al §Zé]r
fii]vrL I 

jhelló !adin al ke]tc.r.s Lá1\,án.,1 11) i]il,

271, vAL' űltanris lél.
Azolros l Btrro,s lancl. dc sok3l1 ezel.r rL.tcn cnrLiijk
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275. Mechwart András utca
Mintegy 200 méier hossá ütca a Déli-IpaíeIil€ten
Az utca 2003 bán nyiLt meg a DéL]-]parterúlcr egyik, aZ 51-eS útról kel€tj
lrányban kivczetó úijaként. Jó] kiépitett ós tovább iejleszthetó út. Egye]ólrr
egycilcl1 i]Ze hez \,ezel. de ]eiáró ütat n}jt a Déri ]Vtiksa utc. ;pán objektuma
ihoz n,

Mechwalt Andrós
1834 (SLhveínfuú) - 1907 (Budapert)
Gépészma,nöI, [e] Laláló : |l fiaryal ipu l,üllenet eg|ik Legkíeme lkedőbb
lip,§elője. 4a éven át dolgazotl GaE Áhldhám budqesli g,árábdn:
azí |ilág,á aldttá íejlerztette, dha| yezelésé|el s.álxo, szabadalmat
dol4aztak ki, új g,btnáD,akltal j"l"n!ek neg apid.,on, s lddalglzlúL a
lö esgvárlás lechnalósiáJát is. Mech||dít 137t íól a lálldlaton belíjl
ökálló elekftomas asztál! hazax létle Budán, a fízivátosban, anely az
eg)ík első ]ndg)dlolszáli nűszdkí íuLlonúnra, kulatói tézetnek is n?
wzheLő. A: ilt kiIejleszlett fulálmúnyak az elefuóteLhnika terülelé}1 li-
lágszeúe ismeúlé telíék d Ganz-g.bat Á Magal Tudanáq,os Akadé-
mia 1397 ])en l:í/abhlahn-a/dh!ércnne1 juídlmazla, 1399-ben enes-
séqet kapott ,,helecrkai" előnéwel Tí,zíeLetéle ebben az 6,ben dl:lták
közre a Mechwart albunbt. Emlékbe ]913-ban ,zabrot eneltek, de
mivel d. d lilághábalú idején megsérúlt. 1964 ben Ko,]sil Ardrás
szabrászműyá|. úJrd elkészííeüe Mech||arí mellszobrál. Ne\,ét Budd
pesten lél is őr.i.

276. Mező Inlre út
A Mindszenty utca l960-1990 köZött a Felsőválosban,

277 , Mező tttcl
A Damjanich utca 1930 előtt a Felsővárosban,

278, Miklós sor
Mintegy 300 néter hosszú ószak dé] jrányú utca a Paradic§om Szigeten,
Ncvéi az 1991. évi telülelíendezéSkor kapla, valóSzinűleg azóit, melt a Duna
SzigetszentniklóSi partjával fek§Zik szemben, AZ utc! kctlős, elsó mintegy
200 méteres szákasza tásított, nolrnáL utca§zé]csségli, sok nyaraló házzal, Ezt
követóen a vadviíág utcánát megtórik, és további 150 méteres rószc n1ár

csák egy autónyonrn_\,j széles Zsákutca l0-12 hétvégi házzal. nyalalóva1,

279. Mikszáth köz
]20 métel hosszúutca az ALsóvárosban.
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A/ l9]0 ls i!lrzcd yógón a méSzhonrol_tóglag,vár 1crülctónck pdr..l]á7á!rkol
kedilikja]akiliSra 1 Lón)dv utc! \égeiö] a Scnnncl§ci\ ütcitjg lart \:i\lo.!

,í;ll ,, ll r li._ ,l,-l,,l, 1,1,, ,,,.l p,,

n,s oLd!]án jó] k építetl. belrjnsz.gal}ii 1,í7ehezelö árokla] és g\,rlogjárdá!á],
1]isi1o1t trdkikkr],

}Iik,.úíh KúIl úl1

l817 (S..tlnbll1J,u) 19l l (Budip?s,
h|; I|í.,ágíhr. d hug\aJ ]nítikdí reali,//] Pi:d ndF] m!sll,! dz ].IT,.1

tag| P|sfu h?hd]lg(lló ill, J lt]nnlál k.k1 :..1.-!. n.q .! j:]i
],)|, \ord1,0l1d\] ellantre.ícltsé!!il l!ííe vd!k, I]dláí, ;j d íií\áhrba
t lidn,r t1.1.!.3. a:nllha" h.l.g\a]g! lial! !\ ú |li]Ilk iiú 11, o|
.I;] hd1 kniö.öl1 ,.il!ihlz l'Li]á,ük,t1!1 tl.:hárI it|.1 |ijxt rn!^!l!.
.'J,/{ llrd,J,l: ll J&1,,bl*'ben nláfiJl.ü i, i,,:.ljá.úaJdíLlk 1 ]ni
11\\iql,ai hlin ü íililldl)nk \:ál u:a!l: Kúh"ljtl. ,1!b!]l, I1]la\
Iun;hhi !l.tlln,l:ko|(;h0 Jneglúltl Olsl)gentlisi l:iprn.n; Lolr /ro....:li
.!r l/nr, /i,,.J]nll, \1!l! \:!Ptb S..|!l.n íliáh lú!áh1. nr .\íú:uk ki
ltrüL, 0 ,Tl)! al,diilk |, 1 já poniali' íaita,!í|i. L,.!k d luljo
ri]]\ rall1iili 11ot!i!dJ!"llt?t 

" ./lr,í/itl t1r .rllp,t,? d] 1,1]_1i.g.s1i/i

!.,ón sii.l.t ",.t,rll Pij!.J .,ütő i i' r.l al lr .,!.\]kll. rvl,,lli''
r(ti llx|lld d ,,,{lil.,]ó lű:(!\,]!, ,illj..!I:.rl. l',i.;li í.1 ;lji,r .1

\nílí\ liLi.:.k,T()!h ]ft,-|a/ ldgl {i][,/ii!ii.!j/ lft,!í.,lt t üfuljiu]l d
RáliL.i k.rh iin\.Li!l1 ,,.1 í.kL,lc tlit)\ -l!lI li,n\ lll1Ibur \r!L;
Dk, li l l l" ljií nüjl t n t i flletn' nt eg

280. ]Iille |Liu 1l.öz
Kisebb !1cácika il L|hcgr,] \áloslle$cdb... r N,Ij]l.nniLlnr utcib(jl induha
kö7!et]enii] nZ NIO_áS it 1óul n].L .ít,
]:g\oLd!]el Lrt.a. nrásik oldall dz \í0 is ilt \édósri\]a, AZ Ulca e]e]en cg) rt]
aió(.1.1i)n rDt.n.!nfo.\,eme]kedrk b.k.lil.fi nriNZaki aLepilnlenn},e] A köz_
belr Lr)el} kiar r Rónr.i rücoig _ l!óg liat kjs.bb hi7, ]]l.t\. fi]L]a§áloü
cs.p.l1. 1aan]i|l a7 i\l[ás ú(r!.a7ij. a,iásplakál t]rlálhaló Al llcir (lról) a
\ rlottarkap.kei .e n §7ere]rel, lrj\ tlalos nel e lrirlc§,

28l. Nlillennium utca
l.U ,r,, I l ,l , e , ,,, ,lU .i: . -

\l ut.r cg}.]dtlt\. (n},ugali olda]ilt a ]]É\ ). de itl ]s .\ak iz ill feLéig. Lr1rlri_

cs} .150 úrat.lj_q 1r]áhiió lakoll t.rii].l e3\,nrásl köleio ketesznlt.itrilal
(\íi ]c.njrn| kö7. OíoJolrr Er.nr, Prnraj.in és Lo\as ut.a], AZ ul.a lnáiodik
resze ia Lo\as ul.át e]lrtg!,\!). ir mezóglzltaslgi t.liilctcn, il1.1\. kb]a0
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n]étcr hosszú!ágbdn cgy b.keril.tt. krLrya kik.p7i; iskola nel]elt fui, _A.Z ut.a
t'öldilt, de.e]..1ó§égél nöleLj. hog) kenjlesi ]eheló\ége1 b]7n^ú u 51(l .\
úlo köz]ekedók Szá|rára, lrl o1( (a Soloksirrj úlon], \,aLalr]i nria1l elekid a fol
gN]onr,

I.|i:í 2|)a: hc]1 n. |.:jh.,! i l.niL,l !k n]ri\ rc,L!.:!lcA1,- kdrü íi;lLh-dízi
i.jl.EíiLfulln|\,Iált. t|\ una ulal ho!| d Hí,l'|].]]en. úz 1ír;| híJ
(1Im B nda?.\1 Xv]l. lk iil.!!b! d,líi!lúnir!"t1.1.pt. |1.1.1

282. MilIetniuni e mlékpark
Kicsn!,, kedve§. t'nsho{l parkocskü a F.lsó!árosban. p henóladdx]. kisebt)
1i]kkal. !irágolkal, Lo}riali\rl as millcnnjlnri cr éklálr]á\,al a Nljlldszentr és

Bdros\ ü(c! sarkán ,\ ptlkot:(lí]0 bc.. d \íi]l..nlurl1 er ékere ak]lotla kj
egv korjbbrn ur.., .lh!.\r1.o|t \itrcs teLken r t)uD,]har.rsl|i Polgárj Kör Te-
rei a7onbrn n.m ka|3z, háza] lincsenek, ie*éperl külinr lclzc1l n.\c s c.,

283. _uindszent}, József utca
l,_!r kiLonrai.l h.\l7ú. ]e]eltosebb u|.l Fe]só\ároSban,
Kialiklláj3 |1é3 Ll]l]ar.rslti ttlúli)t.lct lón.ho7ást]kor. 1900 eloti kezdödölt,
.kklr Ditl,]J \Iikló\ d7 iidiiiijteLe| eg}ik aLa]rilóid \o]i ne\ól k.rpl,r. Ez( a

nc\.i !z ]956 o. fLrrlda i]at kö\etoen NleZó lrnle ut.rna\rc váLfu7tllták., ,| \,i\
éj 1]el k.l.j7nL1.1 li] lglll| 31 l'o_q a öSsle, Eg}je]ZóLal|!ás 1xsil1] átláijr!] k!t
csolód k i ]ig.li Rnkn.Zi u(hol, és a ]i.t úl.s\ü1{ eg},rná§bi ka|cstr|od\i két
klhriiller Irs§Z,.], á(il.ni] 1i)Igalmj ttil !]ko1. Az ul.a kié]r]lése kőzlnii\ekkel.
\ l!_gir!.\dl. g}!]ogiir.t'ikkt. ls e]é3 g,!akIin . al,ito1l últcsllcl lirgallni slc
lepki,in.k nrcgf..]ó .\ !Salidi kerles lakóhizak jóDródró] tanil\kodnrk. A7
ulca ele én be\á\ál1. 3r,!]Lal 1alálhaló nigl |arko]ó1,!l. a Deák L'elenc és

.\rrn\ János ulc,r }i(iziltl l.d]g a7 i]t\enes ivck clción ópiih ]idell Lelálós
LYTK,,., ,],,, ', , " l | " \ ,

yínds.e nt], ( P?h tl) Jói\eJ
l892 (Csehilli]líIs|?n, ^ ]975 (Bé!!)
A:/.igorll r,r.ri híb,, |:; l.fd,! úfut\:Lj,] hctl.!pIirrlsu le{it i l is!d

ry]ililll5 Cn ..|.j alt l!ra), ?,i?di]]|c]áhl, l!93:) ]911 njll.s:|
rini ||iYik .,] h\iilIl)1, ]l)1.1. |i{lr so|)|ollk;hnlin h.hötíi,lizíik.
l h o ü h d n ] 9 1.r.,nit lb ] jgt,l? a, j n l ó | | i Kl ó t.\ a.q nl L: g s :i kL: s <, Il t
5:d1,1lrl! XII Pll\ Púpa .\:í.|g.ni ttIklrt: ".Il:k 

l,i ]91: \-l!t.ht
h!*'b,:}, nfujl l916 htü] ].íhot.\lá E]1. !.íl d (|Pi l jln!!i|l! k
la|,fullaL. llíilülilL,1 l, is]:olák]: ál]d úlín;fut. ]91,\. l.G"lbl,ib.n
]cíLDllizídííák a ]1q]búlÁ,ig 111fi,i,!l knnc.|.b\ ].||h." ilLílagliduJlí
lb,:\há.td illl1.. a:Onb,ln tsi:::!ci tilldpol,i1l \dió lckirúeííe] eE) íLlő
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ülárl n fu.!.\á|.t.:"1i pl:i,|liki 11\.(fulóbuü í nnnik ]ta:i őrizeíh.n. 19:ó.
ll,tö[.I j] i a t,],1dolon !s ,:dhúLl\á!h.111. ailnii},u lill1 |ú!a"lili
Bfuiap.\íJ. h.:íák ,\otenber 3 án rtidiibts:al4 ra,dalí, dnI.]1h.
a íö]Jr.ín|h1 íi]iilli:igúl,i:ánl cil:on '\'O1,1ühcr 3 i;] 1 |. \jlnlá
h,llhdl,t l: |, s,4 htnld]).rti nuglii)lc^!gé" L|.,lLl;klí l,<' t |, l,upalL
.:Il!Űn tiz€,i)l il,ig tíl tllnl)zhllatí, l9;] ril:arr rJg/tg r/lag.lr.rln
!rr,oi]]lig,l Btclí,Cn !.!.P|tlcíí ]e l l P,il p,ipu l913 ba le ü,n]ás
1d s:1)]íí.n lb] hlill!út1 !.l n.,!|.l!alu d PtiPd d:.s.í.tga Ii i]\.Ii
,:ik.í l!.,:|i.(,k1l!t!n!1l lIiil.iüin)t!1...1 hi.,i D,ldl d,nk kjlhi.(il,a
hlh nng. ]fu|iuz.]ib.n íc n,!laI !! Hú,|lií ]rrl nLiil\ |-at h.,|.L,-
k,k i;l;k ]l,<llúnd a. !s:letuolli htl:ili}l pintlsi ,ik|lpOlü,lj|ihd .

E"l]!k"-d i |óhh ]na,ilI j.!L t.]: nry

284. NIo1rrár LLtcl
l930-ig!l.\d).jlLct\.cg_v deig,rl,\r].j.l trl.á|ak is eZ loh i e\e

285, N,lóra Ferenc utca
l l00 nót.l ho*7il ltjnenó 1'olg!lDú !t.r l eLsolaloslran
AZ tllc.1 u úg!nc\.7clt li\zl\js.lij 1.1.pi lal.eL]izáskor. l909 bcn kcliik kj
!]a},itásrd. s.7 ]. \iLásháborrrl kincló.n i Horlh! \Ii}ilós ulca, nald ]9j0 bi.
i gIDl Tiszr T\t\án utca ne\el kitl-n. A t7ocja]isla rdós/ak kczclclón D.lc is
nlel \ahozoll, \ídr\ Károl_v ulca lcll, !Z l99l é!r L]lcanélrendezéskol ]rcdig
lrnj ne\c( a \,íórd |.l... ne\el Laplt. A7 utca. izenúe! a \lorjcz Zsiglionc]
nl.i\a] a DóZs,r C}iirg\ iltúl és i Báío!\ 1óftó kezdódóell löbb kiseb]r ntcát
és a \liidllcn(y ütcá1 k.re§zlezle ,r Ki]ri\i C'somn llt.iig infi A \lóric, Z§]g
Dlond u1..1tal cg!,iitl kal k ]onréler ho\J7ú átmenő folgalni niai iS ilkol al.u
s._ éS F.lsól il ol ki;7i]tt, J elenlosJgól u i§ nö\ eli, hog] azok a j inlii\ ek, Inc
l),ek nenl 1imck ál a N{A\'_aluljarón, u utca N4nldszentt és DoZsa G)ólg]- úl
köZti sl,rkaszát hds,náLják kljelol1 k.rü]őirlkénl, AZ !tca LeZdeli réslc az
l900_a§ e}ck clcjón.rag Hnraslli ckkori (\,]A\ á|Lonlás köze]i] ipaflelii].la
1]e7 iafiozo1l ]11ó|ü]l ki i le]epnlés irrál](], nr!3ál é§ ]r]ás teleIii]esekei is ell,r
tó állrnlül.sllii 1.1.pc, cgvik nalrna, .\ itt \ezeieli a nlészhotntrk-léglag\ár
]p3l1,ágri ),a al cklrori ])am]iri.h utct kin'!i]i lerii]el holnokdonüálroz
íholrlokl]an]-á]álroz], Lzck köziil u cg}k(!j \ ]]an,vielep |eh,erl lD! a Budl
pesli E].kt.onn)\ \íű\ck lelepe 1llálhrló, L g,latrcslk áll rnég, de rft Ln3l clak
rlklálé]rűl.lkJnl hdsl.ál\! az eLne1.1.\ nralonrépii]el Tolábbhilid\i, aD,lln
jan]ch ulca saíkán pcdig u elaDgehkus tcD]tlonr hil3n!1o111_1,3 hthaló, AZ U1-

cx l \ 3ros széleselrb ul!ái kii7é lirtolik Sok ! l-! r keftes .sa]ádj háZak l1ünc
.g\ .1| 0;_i eme]eles \,!g! lctótéLbeepilé\cS Lcgfojg!]nrdslbb s7tkxs7i a
l\{jnd!7en1\.DóZsa G},örg) ű1 ki]7ölil íjsz .\7 Löl!i]\ ül.á.ál cgv lin.as talál
hrn; !7 iddi! eglenes ul\clctótben, alDirnn]lcg} ]0 n]ól.r .lto |ódássr] ft)L!ia_
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todok a Kiilösi llcn l'eLé 1ll eg) elne]kcdór\el ér ki a Kölijsi ( sonra rliclilx,
yóra Flre t
l 8 :9 (Kisku n féle!|h áza) - 1 93 1 (síercl1)
Ii1. Lii|ági t|, ,,l_-.,/l;{]lls ,] hüla?|sli .,!]!!!,l!n |ijlllfui:
!.| l.:\..ttuj: szdka\ nmh,i dúia n;í s.c|:!íí le lsryh eg. !|iF luli
l)1l ill;! l \z(i:dL! lleii| í s:i,g.lli I"1.j tltlllllá*l lt,u. .1 hpndli
]913.19 l,ij:ö!L |i;s:e Qs.tiji. \|]í, ,ltlíd hdill]lilg t|lldüló ,funI lhsa
lnralr }|: toltjót'otlltin ,r: !g,!ílc hn-hp, uür!h r.t,1 (;ll! n |ilóEh|1
l,,ű ?nuagndd \.0lg(ilalLih( ]901 h;! l lio\ son)t)iKl |llinj
n!A |\ ú láll:)ri :\llizur luli nJc. T|)ülnJleü,]:L\litl ]l)]'-bül L.l,|,.l,
k...1l hliáL1 útliü a , izelLl ísú:galólu KOndI inil?l jeL,hlL,l1ek d.
1]lbLlli i\ |i;k,] (l sz._<|,i kLnlili őslful,i t.kpiiL:\.ke á,níLilld!íbiíátí
J]l\d.:al-;] ,.óli ],L.r:áü\nl' kIl.gii 1inull)1á \di L]hls.á!t:;tibIn t;
|.!é \|ih. d |d|d,:1\.i! Ai\lnráh(iül\Lisálldk.|\ik hgt|zik. \.bh
.i1,,il)Liid S.i )hr:ájln Ailii o nl.:il;t<:\.njs. hilqddí hn"n [. dz
;iőhL,:ilih!: ti:clálió \ iili.n\ nl(lElahi \íill, i,:]!| 1.i

28ó, NIírricz Zsigmond utca
l Dlrzsa Glól!\, illlo] .r \í,\\'dlu]iáró .]ijft brlra ]iiágaló éi a Nádor
likolelepi! lantj, !]()l] l)1Jl.r hosszú. rnn..ó fogr]mu ul.a al,\]sLi\áro§barl
\e..et i7 l9]{r !s JlekbeL) k,rt(l, an]jkor a mcgsztinl néSlltorlok-lég]agláral
es i tejiiLel. n].L ett] ]rolgárlerele}iel l'chrrccllazlák Az Lllca nn!_1, l'olg3LlDil

lrlr loúl. l-ó .g ti!.j rnprkolL Szerdfu .\ slonbllon arnel),eke|. l() é! óti
itl(;lru.zl!r1 i\ kii7.:r.dk 1Z Lrl.a lbl_vlalo]agosan a \1ólx l-.lc.. tllcil,a,
iijbt] nrjnl kéi kj].n]étel lr. s sZú. 1 árL]síésl.kel összeköló ún,oná]át x]kot Gvi
oreldái ]ó] kia]]il.nek, kelfláro§] jellegii, \irágositoll, eLókemes csaL'idi hi

,vót,icx Zsign|0 ll
1819 (Tísíílóéőe) 1912 GuldP&)
ltó, I1jllrgíró, \.l|l,e!:1ó d )0 ,j:llh nla3alr) ).,1li:t(l pnjalItodnbk1
].gkieDl!1k.dl';hL llulíj0. EI.!l\isi |/(iJ] 0 d!L,tl.tli 1ln,l átll\ i.aLrgi-
űtd ü-díka:.íí hc. d,1|l\cl Ia\il.:ln u joHglli c\<,till i.1,lóglild|])1. í d
hlj]6il:cti kúnr Dlbft(eri lrft|..n \úllu!l .ll:.ü, Lij.\ágll)j |1Llkkli-
kdt lrl)0 l';\.aIt d :i;l|ia\bu liij!lij.a)!l, ]l)|)3 !|')i 1l)l)lIig 1. L)j:il! lil).-
ini\ a?iid| n|ln1,0|titso. ]9l)3 |.d !ín |!l d )\lllg(I ínl\,ói),dlb,lh !1

, llií ktLli.át'cillú.ib.!:J/*lri, alriÁlr/, sli.rr.t!ljll k,i|.\l, ú. |1L
ddld ]\lA.,.."k,il. knlli! E:!, !!aPi\la or\.!ign\ ]t 1:! ih ]eíí lll]l
kÁni!l i.lie diill, k1,1k|llllt(ll, pbLliü1,1Ii,,.i. .g\ü]ás ütih nId mE\o
ga o|.lláiúiivl:l,,n d rű1(l|ahllt.; rnl!\ú íailliá dk iieíaí lihlá
zolful .1. L lílás]nihoILiblul lnlLtllló\ilókli1l len ri,:í. ú hdtLíiJ]i;liJí
rtr, ííúibdlt,jclJöhh.nn'; Il:|).t l\ljdl d |fu!\d| kdl,L1 h,;ho|Iis \zln
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vdi\.jJi] .! ra!{a|i |inl!ular1l 1.lkt\ h^c \|]l a Ti!l|li.lk.:ni] fusl;F

llf/(':n ift hdn],lus tíPaúiaiban rn]|ij:öhe d íiiH|!|it,lL)t l'\ az L!].lndü
aiald! pdt,lizíi .:ii\.íkcz|lJe] ,1 Ta ;ts],i;.n íljLiF alal1 d. ,ii ll
Jfl,tó|l! íLlgja rOh, !..lí d H1,1h*Ll|:.nk íLleiin nltgi,:nlitl,íli:dI
ldkl\ikndk ú]! liiti1l ]930 b(ln jilln^ GvllÁll nelkaPíd u
Rot]l(n|.k, liial. ELbel l 1,or,ltIihll ind 1.Eiei€nlős!bh tcs,:\dl
]J:)lá\dií: d !.ghalal rar!L)b rr. !ö|!l:r|]rtí lrgrllrl r!lil1i a:
.,l,:nliI ni!ati(;l. ,l ,lí!r(I ililiirgj irnna]o r liLrrr.ilL6 lní;lil, d
.l.L:!|| ió n|nlklLlli! 4 \dln,li,í d J:lo]/úlilig h,l]űlí,in,,il h. 1|

1nk|, [.i i lltl' ! l:s n .R01,orok'-ll 1 r:' h|n r!F\l' . a khí \'ip!
cíltíiiaplt dnlthtt hllLi!,i€ i:.r*.s:..l. Llctil!l, rió]\ó;1cil..ü Éll l
,!?.g d- Á/.1fri /1,_{li,r1, . Ll .Rir,.l :l:]th, l|ill:)liálnll í!]1altl nll:i

.ll; Ll f.j,-f n l] \ h.n n h.l\,á n ú ílilsdll ú ]Dü |i,j Lfl i\ 4 a,. l 1, t i íii]

.9.1l'.,]t,g llij{jLi ll.ij],lag \ di.onün d. .1f, (iL :],n

287. \{unkácsv }Iihál1-' utca
Ntg} lbrga]lrlúl. kij7.1 ]]a]0 nrllcr hos§Zrl nica a 1'elöfi ligcte
l91:-bell alaku11 ki a Pclö]i lelep léüelrozosakol. d PclóiJigei elsi; apile§]

iilclnél Zálo Lrtcitjdkónl. E1.o. ,r |.rrcel]áZók i]ta] adoft nc\. \hnkáS ulca !ol1,

\,Iil ne!éi az l9](l a\i ul.!nólrcnLl.Zeskorka]rla,
Killrkiústl(ol a Nen]edi útó] i7 A()]( utcáig lrr(trlt N{a]d ]00] bc ttxább
bo§§7xbbo.io(t, és rrn áne7et\e ! B.7cló.li ]dkopillon e3é§7.n d Pai] LnSZló

útig 13rr igr i)sszclöii a Peiór'iJigel és \1Á\' aL\,') !árosrés7ek.l js NIj\el az

ulc. sZ ite ki]ZÓl]c! Sze]i íl kereszibe. ! l'etijfi ligcl lriro§lés7t ltiz IiZ ke_

]csllu1..r 1alaL]llló n)lc nnDd n}ug,r(j, trirld ke]et] ]lit."bürr. ]0(}l ]00: bcrI

lra!\.bb tchcíbirrisil. eutóbu§7i-olgaLn]al iS clbiró ililnrd burknalol kapolt A7
ulca ké|. váLtl)zator, Kezdeti szaki\7'!] cgr,.d rr kbnn J'eL.zámoll szijkség
]akis.Sopol1 hcL_,-an á]]ó ürc_q le]ektriel 1iLálko7hdtu.]i.rr.\]ldt'i.\\ üt.aná].

m.l} .rlir köZcé]iL lólcsihón} api(c,Jre jS aLkal as Á Lijzé]rsó léj7cn ti)bh

l7ót, .dg},olrb kelles há7 i. trliilhanj, üaid r Slelli lstYán .s .\rok xlce kö7ijtt

nkább a ]iisclrb. család] hIi7rk van.rk 1i]lrb,agbc A Be7eridj lakóp kon át

|a]id,j rés?.n sllrl(én fiiLdszules, .\r]ádj hlizrk rz ura]kodók L lcrii]elelr la
lillúZurlk 1rrés ni_q.,obb be+ilelLe teLekke1 js

.Vunkúcsl, ,|l ih á 4, ( 1 8h8-íg Lilh, 1830-iH Iulkát\í)
l81t 0íu|1kúCs - ]900 (l:n.r.ni(l1)
F.lln ! iillilil -i1 .!r |J /úllilJ,i {,li,ltl ,rJ:r,l]lr.,líslal o,]ta lfu.trt,
,1lr ldn;.]li, í /?]ll/nj\J !trjnr i.lIi /.]ti lllrxrli'],i9 ._qÁ- .1l1ii1, l'J
k.,,la!*') l l,i hdíon s.q.ill.f.iL,L,._l:.,:rJ. !|in 1, dliJ 1 r.nt. l,.ií.
\:€llt tllhllií P.Jl.,]. B/t]1,1,1, PalsL,ll is ir,]lnf,/](1l 

^./tn.ij.il]íc üln1l,Jri)!L rOq) ltÍ.Ir,]/l]rrir. \iiün! 3:ac.11!\1|id Ltl Lld.1,
\:.iq ...,1,UtÁl/ ll d tjt./?l i-!rj.lr.i \ltÁi!:.!. í;;kcJn I dl|i;l,ii /l,

]5]



lők 
"nollLk,Lisli|d 

hdnní. l. hlkisa la,lúalhúi,:i"lo. 11illó||h n.l
k]lrl:] i.\ I'Ln nlk lal\0n\Oú\di d-.ra|z l 1!ilalí ftllii,ílikkal t,li nI:i|!i
a:,,.1\ilö inús'. .snolOmlú. d, l'.:r!jL! 1l!ali d .Á-i.il:n/i Pillllj
L,]t'ín' i, n ,,R|;}c]totló lű 1i]]cll1il!11i !lak!!)il€íell ic[!,éL)ell ],!
\:l:ih, Hó}lnglOlű:; llt-;kólu az OrrzághLlz clt|lA i |i) ldd.rtt" nűt,cn ftlI
dldlanil lj 1 n"li\.hi rüdí

288. l\íunkás utca

^ 
\íunkii.s! ]\ljhál], utca ]9j0 ig

289. \ íiitlt,ticlr Fcrenc Lltca
A t)l l|isl. S.]ldor ut.i ]l)91 .Li;ft a FeiSó!irosban

290. \ag!, Laios utca
a'lr) n]étet hosszu ut.r Peió1] ligct.n
]\/ U(.t i7 l9l_i_l(r, a\ j |alce]lálások sorá! létesii]t. a ckkor kapli a N,!ár ul
ca n.\.( A \dg! L,l]os tl.ánevel 19]0. óú l']seL] A, utc,r ,r Nónr.d] úfio] nl
dnl és lZ,\rok ül.áig lln íl]\ó szaktlzi. njncs lizeh,ezeló árok. ig, széles
utcái3k lilsli], .\ kedle/o ut.rkép al 

^ndrássv 
irtj kelesztezés ulr. js liür_

maldd l]1 i7 s scgitj. ho!], soli d (7ép e]óken, nr.l\.k a hxl.radik S/aka\zo.
js lblllal.dnak, \ alirn.t ]ninilkél o]daLon lendben tillol1 a iáId!. A7 ntca !é
_lle i'e é s.kas.dnak iz elr).lctcs. i ]et\e 1cl(jtór b.épilé§es. sok elellrcn ilj va3)

Ldio\.l.,\as]
]326 (?) - l3u (\ng1s.o},,hat)

'(i,l/r //_r]],l_].i]] L;ra]kotldsa ]cncrh ertitr^,\tr.ilu]|qll.dr1/l/

n!,íii\nru!oi]1 ll')l! .1 n,üköl, .ll!ü úaíúí lidial crllikl:l! !p]lí!íc
d l,nid.elii .gn,i:d1 ]3:|1 he]1 KLi:kki /.rl.!r.l /nfllr lúláld ll1jn d
lt,g.l llüdl\i(igl)! b ,l.,gtry/ll l igr .1llP il)!l 1,1}Odd!],a Ftljllil
l1,i1,,)l1/.rF4 n^u I(ltilnck i;l)l:)l is:!l d..{,iű.dk. i|k)ii|, a paL\i
e,!j.í.n1]. 1ó!.k.]tI int|:fLelt i)llittigctatűs,na a: .rllki;\anl!, Iisl,ci

"l!k 
.h.rnJ.:iséJL, i, lijklk)s gldkó]ldlallN s:!nlelí!, B.l|01i!iIli !lll.

kil a: !-1jl-b., liud.íí l::)risi1i n,j,.nI l)i.or|ird E za: ..]ralrhtllu
,l<.lr,l/jj. \ah llíila,1],j,l'; Ii!.bL núbsűál1kkdl. a: ninl lú1.,t
l n-.-- 

^ 
.

llls| ,,J"q]r/Ot tg] irl(ratir)bh |cieLlclhliil,.t \1,sz!etik li h. ll:.

291. Napsugár utca
.\ Na]n.d] íLi bá!).]tt\rs ijdijlolcíii|.t l-.nlos. r1ráS]élkiloInólcl ho§sá illj,r.
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,\Zul .r \érnedj últir ilrduL szenrben l(oca-Ql]x ü7.nnncl..s mjrlieg,! 5{}ll

neleles. i'eklij r.ndijrakk.] js cl]át()ft !unjúlkóDt \ezcl tr sporicé]ú..tsk]
tóho7. á ken]|trg kózpontr ótillctóhcz as {!!dihoz EZl Lö\,elóen két ágon \c
7.t n\ább, Eg\ik a jobbal jirlralo iga .r kcnpi|gen keles7tül 1.7c1.]l á]

ltláb.rn Záfl lriiso knpujg,.r nlíSik 0z 51)-e§ ill nle]lei1 k kerii]!. t kcnr|irlsel,
ke\,é\bé k]é!it.t1 ..h.zcn ]ájnlló [l ! I)ó]j ]lrll.jiiLctbc., a GanZ Abra]únr
ul.'il]071c7.i, N.\ó1 20í]] bln kd|ta, utrlá\stl rz iidillócel!úllnot é]telő .\,' j

292. ],iádor utca
950 riél.r ]tosszu ulca !7 Al\ó\álosban,
ElSo lle\ éi Ki§7ö]dfl üt.r nrég !7 1 \,]]'ighitbolú .]i;(li ldókbelr kilix, ek
kol nrag linid ]50 nétere§ ulc,rké {, EZl !áholla t'el l93() bln . \ictor né\,
n]cl)ct. azól.r i§ \,íliozallaltLrL !,iseL..1Z L]lca a Iii tiftól a Kj\Ctun.r Pi ziolal
,Zernbelr Ll1.lr.]L n \,a§únorr] r-elé, A7 ut!á kezdó l00 l50 nralcrcs szrkaszának
trloJ]rlo.ale n]ál ! 19, szltzddj talliapcn js ki\.hctlj. ig)- Hiraszi] e!r,]k l.gló
gcbbl ulcája, Ell a jelLegei iálnaSz!a lla iz js, hos! a Jó7scl Altjla ulc,]l ke,
lclllclóttasis i hnzaklöbbsége lneg nn is a rég] épjlé§i sti]usi ittazi I]osszil
eselel]kéni tonrácos a|i]Lctek eg),etLer s7obá\,e] |a7..k t/ ulcára, A lráz
l'ol,liaúsábxn á]l!ftd)tá\t szolgi]l; m.]lakalii].t.kk.l, Bár clek sz3nu til,la
nrdtosND csakk.n EZ az ntcakép a k.íe§llelij JóZsel_\tiil3 uicá]rá m.g\á]to
lil Lj epilésii. kelt1',0§i.e]legLj. c\a]ád] háZnkkil ialálkozunk. N.r]Lt ill !1ca
kjél aZ ú], n.t|.]i rkbtn kiapülij Nádor likfu.].plc. |Dn.k, r11l\el |oss7át]an
kö7a|cn s7.1i á1d ]iliólelctcl, na!adó ulcáid js I(tnúreg!nag}, ] s7a|.]rar
kosilti1( \irágoS ulcá\í.rLOkLr1 ál,

293. \efelejcs utca
A soroksári úl(ól a D|lalrnrtig le\ezelo, j00 nétel lros§7ú [l.r ! Dunar \á"
.!§ egtedbe!. a Yi7]\irosi ré\zen Ne!ét a 11 li]iigháborúl ko\eű e\ekben
k3] la a D\lnai iidii]ij.cg!,cd ni]\.kcdasó\.l .gyjdijbcD Nc\e az el\ó í]lásné\
vok ! t.li]Lclcn, nri lUl szolgáhN a Fclsó Duna ulcálról kiindLrLó hdt k]s n}a
rillli útl.rl AZ ulca Lrg!ilrektrior l-ontos köZt'ol_a]nrj irt ]s, nri!cl Pesl 1é]ö] aZ

elso szjlárd brllkollttil . ]'tlott ]elezető ir1, kél ]0 l5 nrótcr ]IoSszLj 1észe|.
elós ]e]lőrel l lhnithol

1 neJafui,s. 1 l,]ól,n ] , . li]lipJlalt j:,J 1í dpJ.lil(;rli ndb]c|.,eknck

"!hLlti iiú i\'hlirll: ntol!j|| !ili!|: rdndgi "l!lt,k,tl:s)trilah(llIl\:li húílorihrr úhb h.]\.r i\.lílodni.,iL, li||!i l nllgl,.: ! ir
]|giIl i,Ir.tí

291. §.lelej(:\ ul.úi Lö.
A Nel-e]ejcs ut.átx;] d l] cS \7ámnál kiigrzó kijz, nrcl} aZ eg,vklrri dN]!i állól
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szélét. i FelVj Dt.3 ulcai 1.]k.i \éget ]i.pcztc. ó§.i.:_vbel-olú i Kelk.nv utc!_
1iL. \1a egY épitke7és ercdnrónyekélll ir K.\k.ny ulcaii'ol_úalás ncgs7ú.1 i]e
a Srjlárd |ulko]rlil Llir.jz li]bb nkoházztl, jlLetle üdilLó\el Liili,r ..\et nellr
!ise]ó, mü tcg] ]-1l nléter lr oss7ú antó\ a l js j í1] !la] kiizl kepez,

295. Némedi út
\z 520l,e\ úl .r'tsfél kil(,niler lrolrzú b.lt.l1i]eli szikasl!, d Dó7sa (n,ing!

U. ,l P ^ ".,,-] ___
i l{r e5 és 5l,es ullkrl is
\e\,e affa uta], hog\ Al.ónan]edirc \cl.t. as n]áI á l9 szálacti !!nrkb.| is
Dreg13lillaló l !.ve. A2 ú1 t ll \iLigháborilt kinetóen 3Z akloú pollikl lé_
§7eként Leltrn út n.\ el k,rtott, ]990_belt áZ clsó s7abldon !álaszlol1 kóp\js.
ij teniilel \isjZ.rtj]litotla Égi D.\at Rerldkr!űlnagl- t.lhcli\u ill.]elenlös i l.
heleLrló_ e§ a!lóbus7folga]na, A 3rilo9,]ldák i\ n]cgf.]e]őek.lriánjlik a7on
ban cg} kelékpirút r belsó lirtgdlont részére, lnrit r ki;7cLben párhL]Zano\an
lilló A.dláss\ 1l1 k.rékp3rúl],] scn] fud kielégllden |ó1()h]i Az nlon, iáínn
lzakls7on is iizlel\oí3L lalriIlozunk Elósrór a NlÁ\' dLul1,]ra]ló] rr ]ig.li ktn]
likus 1.nr].].r]ig {!ltó léSzen, dhol mlrjd rnndcn há7bx. \,en iizlel yag},\7o]
gl llrnj l _!! rná sik k ilebb L].} ásálla] jor a Lis/t |cr.n. tLlca éS Den)bnrszk\ ul_

,] , c:,,r r, i

cs.n ]!l]nri] Érdckcssége az útlr!k, hog),! DL]7s! air,ör8),Lii|oz lraso.Lóen
,u.g\ik.]ia]..n siiritbb i haz\Ztnno7ás: iZ ésl,rli olLt!] n].ghaia.l]a,r 10(l !s
h.ililállol nig i Peti;tj L leli olL]a] n]jndössze a aro at ó| c], I.nek eg}il.,]ia.
hog) Jl.. u o]d!lo1l u ilt e]ejéll egv kb l50 nréler hosszú \zll.s.bb, 1érSle
liL, ]:I.hi7 |a]ki]ll .;\ l!liLlraló, !ho\i eglkol 1cre1 i! 1.1\.7l.k, (Pelö]'i 1ór
lLel.1],.rrn.\7t Lr!irlt.g-, husz urcr nlilik ezelr i delr olda]o. s7Innos ohan

,]altnr mint]ö\(7e lí] k.leszn]t.a\a] l!]i]l|ral L \jnrtlcz arrd j\ utn1, lrog]- r
\érir.dl út ]l) kiig,rz1') iltle1 a \ árL)! ].glöbb L]eLőlout.ll ](i\7o]_gáLó Lltj.l ]]r
liszlurak, fuliilnnilla a ]]ó u1ni is

296. Ncmctlrr Jenij út
A nn] haro\ ulcd l 9_]0 1ól d l l i i]ág]rab.lil 1 asói3 irz _ll§ó\ áro!br..

297, Nr.ár utca
\, ,, _C i l, \,9 n ,, |L', |,' o I

298. Nl,árfa utca
aó(] lne{er ]roj\Zú utc0 Rákú.7] lrgelen
N.!.lt ]9!0_belt 17 xkkori pdr..]láziskor ltrplt. A7 ulc.l \,égig a R(n]!r

]5í;



Györg,1 és Határ utca közt fut azokkal páthuzamo§aD, és a Diófa utcátó1 a
Knózich utcájg taít, Súrú beépjlésú, A KnéZich és TavaszutcaköZti Szakaszon
órnekes stíhsú 1akóépüleiekkel, nelyek Soíozaloslrn a régi |araszüáZakat utá-
nozl.a. hosszanti iránybaü helyezkednek e1 a ielkeken, de nem fi]ldszintcsck,
A keúek parányiik, gázda§ági épiiletejk sincsenek. szépen .cndben tarto|t,
kedvező ülcaképet mrrtaió könlyék, A Diófá uicái keresziezódésen ful az út
egf kisebb eltolódáSsal fol]tatódik, l00 méter hosszan Zsákulcaszenien, 6 8

A ry,át{d. Hárcm őshonos nlár|á faj él Hdíasztín, de negúláüuk d
rés,ben észlk-amerikai szánna:ásti lanadai D,árl is. Az őshonol
\árak közül a íehér n!ár előfa u] d hardrzli könyék homoítbutkáíl

nEgmarddt e lőiben lppúgy, niní a hóknyohlú! Lialdkult puhaJa
lis?t |ohakbaL Haía]|ils és idős íehénlfunk díszle ek a Hi;sök tefe
nlugati ftgénél is. EsJ) 

"1ásik Jdj, a íekete }1.1ál ?éHá rdiwl íllli fiz-
hdfunkpéldául a Lsdíar d Püta , dedJbkete yb eg,ik\,áhazata dje-
Eenj-e yár is, anh karábban sakíe]é iillelLek, és dniből nla nínd kele
sebb és keyesehb yan,

299. oLÁH Tó
Magántulajdonban Le\.ő, sóderbánya teriileten lérrehozott üdii]ótó, fóleg a fia
talok §zánrára rcDdczetl zcnós progTamokka] Közel az 51,es úthoz a Paá1
LásZló út és a Zágoni Károly utca kiilső réSze köZölt található. Autóval é§ ke
rék!árra1 köze]ilhető meg a zágoni úi fo]}taláSában, vag_V az 51 es út lnelleLl
haladó dűlóutltkon keresz|ül.

300. Orgona utca
360 métel hoSSzú utcá a Rákí]czi ligeten.
Ncvót 1990lren egy új parce]lázási tcíijlei lótrchozásakor kapta. Az utca a7

Akácfa út végétó1 jndul, keresztezi a Nyárfa utcát, ma.jd átlépve a Határ utál
eg} 2003-ban pa.cellázott tenlletre visz, AZ út még csak €Zen a k]épilés alatti
rószcn, szi]árd buíkolatu, Az uicá clsó rószén §ok a iciőrér,beépiiéSes épiilet a
kertes, lóldszinres családi háZak köZött, Az úiolrnan parcellázott ré§zen több
új stilusú épúletie1 taLálkozunt,

Az orgona. Kelet halbjni származá1l' cselje at e|, jól éú nagál ná,
lu]lk í,. Du,nharus2tíl maidnem niúen ház utbdrán wfi belőle, és ki
|dduhan is lalálkazhdlukL wl?.

301. oRoSZ TAVAK
I{áron. egy szóló és két eg}násba kapcsolódó tóbó1 álló údii]ótó csopor1, á
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l'etij _]igel ó! N,IÁ\'_alsó \' osneg]-.d hrtáFonalárl. a Pdil Iász]óill \ógin
.\ 1!\!k .r.d.t]leg \odelbáLl]tjk \!h3k ncl]ckct l9ó]_belr rl\il(]tl!k meg,
nllll li7 é\,|lárl kltenneh. r kalicsor holgá\zta\,rkki thkitoft3t il Elsij
ha\znáLói a hoss7il ideig \f|_glxrcrszlig.. jdeiglerl.s trnó7kodó o1osl .,a!x_
fuk ió]ZSLálábo] keiill.k ki. llrlen !7..olosz la!ik" n.n] h lala]o\, kiizs7á |rrl
forgó cl.c!.7ése .1ló ma ]s l.)rgás7- es iniilli]ló \,1i,rnlllrils.lsj!:ok bédik

302. Órtoron1, utca
Yj." ,l(, ,, ,',i, j : ll \ J ,.] !

\elél -2|00 bcn ! ieri]lcl lcrdezésckor kxplo. AZ u(ct d Nl]]leürllllrti !tcltlxi]
ág,rlik kj, ri]kL]7ettrsan 17 Nli]_i\ úthoz kőleljt. as ! Ró.rá] ni.árLal \óg7ird k.
l, l l ,, :,, l, " o,,,] ',_j
],

.\'ctl l Jrllai atll,nílr.ir.l 1|\l|i úrlli ||i;J].. |1.)l l !i1".k |.ltIli nEl0 
"lllJ)]l,ü] i.!h!li;li lIi ,],: iö:.Dk., i l|:fu:F]. \z.linl úidha! ití dltí

303. ijsz Lrrca
.\ Kl\íjtLuJl K,1loh ut.rlre\.lrllj ]9_r0 ki]7i!ll

301. PujI Lászlil trij:
.\l ,,(llo§7 tilak" b.jánlá!,rl s7enben, N Pr't] Iászlo 1llról kijndt]aj és a Ga

305, Paál LászIó út
\'|(. '-, ,( ..l.,,,v.,, \'\\_l,

.\l úl i(rrto( áil enij útkérll ij\\7.köli a1 ,]ls(ním§i Teoreto uu{ iz j]ratteliile-
,, ,,t ,. ,j ]\,,l,,,
U,l,,],(i , \bl ] , ,, ,,,r,,, l, l"re, ,,
e1ole cSak r kii7lilágitl]s \,r11 nL.g tel]es h.rs,ZlrJn, s7jláld bLrrdi]lrl .s!k e!:!
, ,, ^, ( <, ,,] l I j,,,1 i

l(jbb s7iklszon l ti]:iznrDoláS ! xfi ll]ó tcnnelL;§zöve&rlct ga7dáság] epi]]clci
(7egé1},.Zili. nrgr,úlrésll li)g il el.g),]k o1.1ilorl ! 1cnrclij !.rásik.jkl,]l()n x7
,,OIúiZld\xk'tönü.,.7]n IrJ.\okkenliabeapi(a\i ]ch.lijségel.

I81ó (Zlill) - I3 |'9 (Chd|úío )
fl\!l), ! ]9 \-li.lli rd!\!| rliil/s:cl ellil l.;i.!.rt|í\!l)h rhAi. Kij
.l:Ni,ln,h ú]tllrlandtí 11!l|, \.;Fc.!l, ltt i!,]t,1 l,!l.íí ,E! ]|ó2 b|"

lil



lhllktisl ][ihái|,1l l: l!\.L)üt ,12 l h ilrli|d k..ncíí í.sí."l. ]3ó9 L.r
,1!ll rl ij\.llr1lliijdl \.ll!rlL.h.nbe ftujl lt70 hc]1 IIa]la lúbd ]eül.

1fi_] óuir l lri,ti vllágkiaLLrlásotr,,EIde] nt' .inrü kapaic] ttil!t 1r\cí1,

al!1t]-.:.ki1.1 ki.li|óklro, !.in(iir l 1|;j K.d|clí üorÁlnúí ú: !|l€i
!/lli tJórl/.,j. l:j.\i1 li\:Lik]l! hanEü!atli t\l|ib.l\l;k Képclí ú slhan
bdr |istll1€. Lz l.:e11..i ll :zilt: tirniIoA t:: a: atlt]Dizlbrikls húnifuk
!arl!]lűr|nzá\á]ú. blil, |1j ifilri.\\zlori:l1ú.. ||oh]ó úí n.n íi!]l]
ko.unák )1i;las.!í. 1é \._rihL.n n lnthj.D"i ltsí[s:et inekft'\.ih.z
k41.1o/órlit. ltlnnlt villl!ái l.r;r.!!r, cg\i i í::ci ícii.s:le!!t, HOsz
J:1;, lli/]r\ n.l.!ll! irlit d PLitj., nn,l1L.ni lhdtc"íiIi.h e{,(;9i}t!i
1,íi"!l í;i.:í! h| .]lní Ildg,aíiilií Páti.shdl ]33l) bdn el(1t\.k.í|I
íliri ,jdl: t.lJ.rt ]l)a2 bcJ] ,lt,:|oldc.cíl !íiií?n|fi.r tiálliíLjlálnl
iúlol1.1}. c] l,Idt, l] ors.ágrd, igl /L/ijsn .ri t]ir .i nr,.,l;/r.rdl tllj.:.

306. Pacsur^ ut."
A Ki]lc\c} ut!a a Pc(ól'1-1ig.|cn ]9]ó ]9]0 kazalt,

307. Pannónia utca
N]i|t.g},{lj0 mat.] hoslZú ulca !7 l lh.g] i \ il.nr.g}.dbc
Hél\égj há7!s iidiilijtcíi]ictl(a.1 a \íjllcnnjtrn] ul.ib,)] ágalik ki alriik Ieg}e
d k ulcatiakó.l as a Rórnal ulcitig trn Lg]ellcn k.r.\Z1.1o Licája e Dárdr tl.r
A7 ulciban.] hal\égi pjhenö]lá/.1k lnclleü ió né]láll),iires ie]ekk.] js ir]r]ko
7ulrk Lrkóház tljg akad T!laszló] iisljg \i\7on1soka jarnak ki kcfiós7kcd
ni. tih.n.j, .\l ul.a i ]00í] é}i 1criilclren.lezóskor éS a közr ]'Lgiti\ ckk.ri kr

itiias.kor kdtta nc\ét

308. Prlralll -,t;llr-r,lgeli lí,i(iró Lit
A7 5l0 .. nlb(jL t Duna Tii7a .!!nn.a hidia ulin ].itgd7ó, nrnneg} 800 ilélel
hoss7ü űt. n]cl\ t P,rr,rdi.soln s7i_gcti nr ara l(n.l iilclig larl, Az e3!'ik o diLát
1:gig i Dúnd Triza csal(rnra hrtilollt \,Iásik olddla ln.lógazd3sá3i lerii].l !
]eágr7is után clhcl,-.lkcdo l.il,|ii]r,! ki\ al.].\ cL.

309. Parti sétánY
\1 ite3], ]|1l mé1.1 h.sszú trín]e.t] §étánv AL§óválosbr.
_\ \élán} e!r, l99E b.n liird(]ft heles7tj lélké|e. s7er.tcL clij,ZoI. a letD|rloll
l]lrlte a Kerkai pfu,k iLltli Dxnn-lro]lis lnellett Csak a7 e]eión, r K.rk,rl |.rrk,
tó kjindtrh!, nó]rír! lZé|, |!rt nrcnti lrk,]há7 clóltiár]raú alliola] l7ulin .]
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keskenyedik, nóhlt Inég gyalog lS nchezenjátható, ltt a |ő út háZainak csak a
holt Dunára nyiló hálsó küáratai vatrlrak,

310. Pázmány Péter utca
260 néier hosszú utca a Rákóczi ]igeten.
A7 utca lö\.id,jól kiépjtctt. Házai köZt eg}aiáni találkozun k k€rles, ]ijldszintes
és tetótér,beépjiésc§ ]akóhazakka], Bá. mar az 1934_ben és l93E ]ran rnegjc
]eni beltenileti térkéteken is tltlailkozunt n},o111vonalá\,al, nelc ekkor még
ncm Szerepel, A ll, világlrábont követó idóSzak iratailrán azonban mfu mesta_
lálhaió nrai nevélr.

Pál.mán), Pétel
1570 (Nag}fátad) - 1637 (Pozsont )
Esztergolni él:el, bíbaros, d nLllglaro$zági elenrcíarn]|ició vzető
alakjd, író. Pníenáns crdládból szlirmazol| ]533 bdn mastohda ljd
be|ab,ásáM kólazrúri dililí karába kdtali.ált. í537 ben belé?en aje
zsuítd rendhe. Kalazslárótí, Krukkóbull. Bécaben, úEíií Rómában td
]1ult, h1,1j.l Gra.ban nűkdöú. ]60] ben isszdtért Mag.|úa/szásru
hí|íéilőn?k, 1l1il 1óa3 ú! a 8lazi eglete lenen ldkíta . ]607 bln
Falgá.h Fere}t es:tergót ii|sek uIba baíQfiíL]6]6bd.l iuíán a
pápa nb karáhhan íelmeníette szerzetesi ,fa gdddlna alól, előbb luró.i
préposílá, hajd eszíerqatni i|sekké nel,ezték k. ] 629 ben bíhafus leít.
í 6 í 9-ben Nq§,s:onhdlblln nelelőiúézeíeí és ?a?nevklél ] 623-bak
Bécsben nagasabb papnae]ő intézelel (d kéróbbj Pd:malrcwn), iEíil
]635 be Ndgrszombdtban egrefunel akliLaü |ealógiai és böllslszetí
kdrral (dJeleklegi EőNös Laúnd Tudanánreg,eíen). Pozsarybd jc-
zsuitd kallégiuhlot és istolál, Ér,,elaijvárck és Kö nöcbáD,ár |ercnce,
kolo.ríart létesí!?tt. Ma?dra\záEo}l mind politíkdi, nínd eg!hílzi te
lűllelben dz ellenrcfarfiűció vzbdlakjd loh

311. Petőfi Sándor utca
1]00 méterhos§á észak délj iún\,ílutca a Fe]sővárosban,
AZ első, n1ég 1900 elótt kialakul1 és nevet kapott felsővárosi tltcák kőZé larto
zik, ncve kialakuláSa óta ncln változott, A végig Szilárd ú]_bu*olatial, mnrdkét
oldalon jardál*al, zöldövezetíi padkákka] kiópült utcá, ez E.zsébet utcától a
Dan!áich, Mfud§,en§, Jendrássik, Jókai kefesztezó utcákután az Eö|yós ut
cáig t.l't, nel]ibe egy ernclkedővel iolkol1ik, Ide nivcl áz c]sóbbségxdáS köle_
]ezó. elég nehéZ gótkocsival a fellrajtás, bál szelencsére a forgalo egyjk üt
cában sem nagy. A Pelőli utcá álnrenó fofgalma a Jendrassjk ulcáió] ósztk fe
lé egyle csökken Az utcán a telkek, kü]ólróscn á páros oldalon általában na_
gyok, sok a n),eles tclken épüh lakólráz,

P.tőJi sándoí
1823 (Kiskíííii§) 1819 (F?hércElháa
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Kij!li;_ S:l,,nlk .tcddl:i .salfulhól s1i],u:alí,,1 ::ól fu n!lólvi aluu
/c,1.1. rf,T|lni l ill ií)kll li] eijsehhcLr lorallnfu a s:iü.j\:.t iún!(, " , ,',/ .,' : ,],
Llh a l-an:cti S:illli:ntl] sa?ú bnn ldLont|llult tillL b€. |legb.l.!c
letí , l!\z?tIiíik. l]&;llt eE, fa"d.l:.iki!z-!,iLu!lig,ba 

"klrl 
PilPlitl

|úúh n^úbh 1311J\,ü P.s|. I'öú\nnú| !Íih.il\ l,L;:b.njil||^|i].d d
\|,lz!li K)t űila]ld ld:.i filJ;isrl L,kka| n|i| d Ptlr[ ká\ihti.hd
ó.\,:l|li|lj |dli|al]is s:.]i(nlli liatll] erlc]hi\tgi |\ iúIa, !a|!,.j. il
\ilu!haIdlia 1{.li;i. I1int llö]hj ?:].lrc hlltakoilll)b li)Dn|;lúu u, lii
pl.blúsl€ InJalikü\ lrli)ils "ln:ui |dd]anl}lak, d ra.|)i Ánlkj:!li\
rll:itölt!\:!l pafuílút eh,i| .:\ sz(:P\|gl:i ó^lizelih.| l|]1ó Lllu\:(ir a
1. 10l hld!\ iilfu! nóH)l:)] Dllsj:l^e:i d Tí:ck'lát\d\,igli, l|.!\..! d
|-nlal ,lI09d|L,5:ág t.il.kli l.:ila"úüúk s:L|]l, 1 ni,ldsag d: dJ.ll
!)L)llliAul h.h:!ll,!" t,l íLr| /'ira laloz i n.n kn? c g.n|hí ai,il k1])

rrl 
'. 

./,i./i d: .j_rn.ü..g,.t r.$ i/.., fuÁ -li s ,] ./i ,J.g i]l .r!i-
g.\l1] Al"n\, .I!il^! l]iih.: !áftn!r]ll \:ep bdlLiísil€ ííi.l! á!!d ló i.

jljjl) p!llanbun. lE,t: he]r ,lrhá:a\.lit l] lzctelal c. hLizass,ig tl
\ il,i!ilDd,lilrn k!üq|H) élJL:Lli tl:L |u .ó f.tchlli kilíi,..í \.iili-
l. ,.]: ]3]], ,];/1tr/J /j llt kjlö|! !!\ri 1ür&lú]. úd n ki;líő l:s ])oiili-
nll (sll(g.]l!, l:.l1.:; \.:.ta;íi)l|ldll n|] )'c|l.cíi nlh d |örnd*
ldn hi,l1ü!\.l kt: .] j 1ln].lnj gl] nll l,,J f(jj,1 r f,!: 1f?! /l;/n/!dnd,
.jd]ádjLií L d,i/ú1 hag]fu, li Bellic. ly]lldkO:al! ,1 |.hi|.g hl:í 1",z
trí .rdíál kl;\,c1l:) ül! .]nji!!he, cn|j,t I'0lO5:í}líjl!t a: iillij:i; ú!,1tt!
bk ,.ü|íűk 1. I]altilLjnuk ttn[t a n.rE.Li kó^lllrtin \)llL;iF n? t

dl:dItd .]íagnl]1i /JIf,\:11,1/J.r.l Lil-p.tl;lil: allE!1.1lry k"üla]l0íílll
a:t d lcE:ltLlát. log nenl halt ltcq. hunenl blilostl; liíil|'l;lla,l ii iil,
s:iL,i|iáL,dn fuLú\],ulik Él!íe i. hdlLi|,1 1áis !lL; legefultil, t|Dti leíí,
Kl:ili;L]ö11 i\ (l kli!,l.|í.hh il L,gr<:p|:! níbb ,ül!a dt kijhi;

3l2. PETÓFI TELEP
A Pelóli ]ig.i l._gk.litbbi. a ]rárccllá7!ts .]só ijlenlébe e]készi]tl lalólc]cpc.
nr.l\ d Nónrcd] lLl éS a7 Arok ulca kij7öft 3 \asúl\on,rhól a ,rl NILükácSy N,íj
lr!]! ul.xjg tdlrott, ha§otrlóan, .rnrl rkkol 3 Rákóczr ligcl. m.l},n.k kcz.lclbcn
utdsó ut.lil! r l ]s7t l-c|e!c u{ci !o11

313, Piac tóí L (r.ej Pixc tér)
A n]3i Rakn\ 1ér al 19]0 d§ é\ektö] 1995 jg, \7orcsln ös§7ekalc§o]ódóan a
Hó§ók ieré\eL, ll1eh ek lcríilctére llz l!S0 a\ ó\ckti]l li)ko7!()j!n 

'itteljedt 
a

tia.i itnLsilá§, A piic, nreh lc]ics.I külólle l)1agál l996 (ól átkcliilt mlj, ltn!]
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314. Piac tér II. (új Piac tér)
L!1]3-!6 kóZötr kerüh kiiLakilásri iZ -\lsó!álo§bxn, a ldsul!orta] elleü, a

Ki.i7si üicától a Tcn.ti; utcitig hizódó. tkkol nróg i]Ies, l00,L:0 lrétet J7élcs
lelülelelt, ldeh.he7é§éi sZéleslöij közl,élenrényku iá\, klscblrh]n he])]
nap\Zx\az,r, .lozlc nrcg, tijbb.zcr szt\lzócadul.] i]úelrtes kLlóLtésé\,e] és ]e
adnsála] A P]rc telet a közepén fuló \lóricz Z§isDr rd tt.a kót.c.lrc osllja
BalolLtNlan .r 1,asill!onil lilú esi; hinonrh.lJáros részelr. e]óbb kisá]latp !..
ma]d nrinteg\ 80 nrater után ló0 db t'edei1 e]ánr§itó !szt!l t]ll, clck löbbségél
tartos,rn lréIlrk,.\ léI násodik l'cle Sárras árusoknal van l-ennlil1\x l7.ks7á
nla .1_500 ]ehe1 A lorgá trm a körnvék löbbi p ácáho7 \jszon\jl\,r r gj-. szer-
dán as \Zonbrrltrrl is \an piac. jobb napokon .Z áfusok számx e]élj ! íi r00 ri,
a piacra ]áiogal(jk szrhr pedi_l a becslé\ek s7erinl nrcghal,rütr a úrezrei, _\

..|trumt.riil.ten ]e}o pii. gytlog lj k(nnlj-cn negkőzelilh.tó, dc sok yásárló

sé]rkocs]li, \!g\ xutóbusszal jár li. rne]}, ezekin D,]|okon súriieí jál311n

ki)7].kcdjk, l lél]obb oldllán li.rl.rkitou 15000 ég}Zennói.|.. D!g\ tarkoló
g\akan n].gtclll A halis7li Ijec, Pest köürIékóD t háro lrleg!,]egllng],ob-
bdk kazé liflozik

3l5, Pipacs utca

^ 
Fel§ó-Dunl utcái az Alsó-Duna SDna] ós\Zekölo. ]3(l n]étcr.s ki! uicr,

\elal a ]0(l] ó!i lcl i]lcn cn d.7éskot kepla A7utcrdFc]Sö_Dnlra|lcá|o]kiin,
dnhn, kö7e] ]0(l nréteren.sak eg].o]dalns kesken},ulcr, nri\c] áZ iLl l'eLél a
Dunln is állelelö orsl,rgos olai\cl.tak !óLtijrohéle 1bg13]je eL Kúsóbb ki,7a
]eSed]k, és n]jndkól oLdalán n,valn]ókknL 1aláLko7unk.

1 1,i,4Á li;.i:jn.n \:!| rn al 1üli,:Li nln a tlt(ik 1ko|d kal kcl:]

rt/i a trrvj l:rjllr:nllll .{Lr2rírr, /.{l Iald;!n ú nj]ía\ol !ukul. .l1int
\:á íllijldi lu nÁc]tj |ln c!.l lch.í

3l6, P,^,l.,,,l -
Ki§ebb. l_iú métere§ ulcn rninle_!_! ]r:)-]] hé§é_!i há77!l l \í\\' also \iros e-
gyedbcn, a L.\cndult as Pi!|rDg utcák ki)zi]li
A hasarálatban ]é\ó kesken],. eg} aulon]on-széle§§égb.n iárhitó ul.ál a \i-
rcslélké|.k as ! lío\i tt.{j.g!7ók kiilirr n.m túnlelr l'el. hilataloi nele

3l7. Pit_Ypang utca
]Io,\Za]rb. rnllrte_9), .l00 néleles ulca a NlA\'-3]§ó \álosrcg!cdbcD. a yaSúl!o-
niLlól a Ic.skclii utcáig tdlr.
A7 utcd i 60 ds Jlckbcn r]xkult ki néhán} hobbilclck létre]öltele]. és a ]00]
a§ telii]enende7askol kapotl hi\aialos nel,e1, Kii]inrilscD !Z e]Sö 300 nléielen
apii]t kl iobball, É]e raszbcn ]ról\ógi hálák](a], 1éle részben lakóházlkka] 

^/
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út máso.tjk í'clc irár ke\ésba kró|itclt, cg!,cn.s !ond]a js lneglörik, llt lná1 Ltl-

kíbb csak héi\,ési há7!kkil találkozurú de szános iires palcella is !kdd, Kj
n1.1uló kcresztui.ák: a Cickar'aík a lldloklt]!is liló, a Kirái,v kóZ aZ llca ele-
jén óS ! Pitvpang utcai koz tz ünnn] hannadá.il x I.\.nltúla ulcd ialé.

,a pi\.ping ji] i,Ell l1öl!r\ L'i!:ll!\ |i|lis:u!Li.,ál,gd szí)líi 1ki,,ö
/l../l?\.l,i i! közlr.sú sz|i|d: g)..P!llb!, ,rtrdl,üt1 g\ikoti l]li
s]0llnö|éil l:. 1rr eir el go/*rr lagu; hdíika |a jalilja u nlli i\
.P!,lí;l;i\lijt-

318. PontJ, köz
"|,,, ",it, 

D,

KöZledeDiil a s7j_lr.ti lcjáí] úl \égétól. a l'ontv ul.áta]] és7|ki irl]n}ban rn.tu],
l;]éig autólal iS j álhltó. .7ulán n Csalolna soli! cSak gyalog ].hc1! trí Drcn
ren c]si(alil, AZ nlca ne\ ét ]001,belr kapla. rni!e] .rl ]it ]e\ o nébány h,17 n]]ltt
s7i]ksag vol1 úrálló ul.]né\rc

3l9. Pont}, utca
]0í] nrat.l hosszú uc: a PaRdicí!n s7]gcten
Ne\.él ]9!L_be. k!|td t7 rkkoli ied]eneldezéSkor, AZ uica lóL kiépit.tl. ós t
Paradicso -szigeli 1e átti ill tirl]1illásalérll nz iidi]krtcrii]el körepén, annak ió_
utcáia, 

^z 
üdiilolerülelel ]iét.ó\7rc .S7lid. |s7akj ]t'tnybdn d Búlá|iíág, Eídő-

sor. csjlLdg kilz aS (,\óng\\jrá_q Lí.ák. dé]j ilán].bar pedjg a Ponl\ kijz, Tálj
ka utci. (-Salün! vf a, l\{jkl(js \ol ].du]nik nZ utcábó]

320. Postu kö-
l20 méteí hOsSZil öss7eköló Ljt .l Ríkóczr_]igeGn
A Rakóczr ulc]rbo], nem Sol,ii] a Lrilt f.ícnc utc.l c]óll ! \émedi úl r-e]é iga
7ik ki Hjvatdl.s!n nri]cs ill.dkónl D}j|\á.laft\! lDnck cllcnóre \égig szi]árd
bulko]enl efe .!íló há7za ]S le|delkezik, tö szetepe izo.bi.. nrin(cg\ ]00
r!éleres úúöriditesl ]eLenl a Petöliligelrol a ]igclj ABC-heZ és a ] es Po.1li
hoz. I-Ila)bbj r kól .l a Rákóczi utc! s.rk!i. t.]á]haló Lrijl ad{!k a Posla köZ

32 l. Posta utca
Á Boc\kliutca ]9]0 e]óll a P.liifi ]igcicn,

322. Dr. Pósta Sándor utca
\l].te3_1, ](]ll métel hoss7ú utci a fe]só\ álos észnki lés7én
A7 l9lí] .\ a\.k cl.iJn kcliilt k]x]xkílá!,a eg_v id.]g a \íiinnic]r Ferenc ulca-
ne\.t !js.]l. \ídi n.\ót t7 199l av] ut.ané\lende7askol kapta Az nlci köz-
!el]erii] a7 Nl(l ás hid nr.lLett. a \1iL]e.njrm utcán't] kcz.tijdik ós a HE\L
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sinekó] n Csokollal ut.á]g nr. Az elsij ]50 mót.lc. cgy kjs.bb emelkedovel
inful. mely l'eh jsl a..hrnsztj róZs,rdonrl' nrdglldbb tcrii]cléle, Az ulca ill
Észbe eg\Cndilis. nri\el ninleg} ]00 n]élelen e7 N1llá§ iLi nrelLeltj eldijsá\
krseíi aZ e§laki o]dllon Késóbb al lvl0 ás iLl elkxn]alodik, núr mi dlél oldl]
.(,((,] k, 1.1^ j ,] 1.1l i",j\.lld,o

í]ibrls \,1ilril} Lllcák, dél l'eté p€dig a D()bó lsn,án utcn a porlnlZartlos.rn íiln')
s7ondi G,,örg!,ulca fcLé lr,lj\'el aZ utcr la§7e r ,,lóZsndolnb" lerii]elélrck, ! ]!
kóhá7ak. kiilonijscn t Lts T|rrres !lctiig \]]lls7eniek é§ n]agis éphésűek. gaz
dlg gondozoí ke c](kcL. bál3ka.]rLónjn) s7.|anrcbb k.l1e\ csnLád] lrriZ is

Dt,. Pó!ía sá llor
l883 (Púnd) - l95 2 íBulnpes,

JíOL1I,,a]íll?iLli hdi .k, \,^\j !,:g\ik kk,:@-e u:
nldr. ]kr!o Sa,í|]li fa]í Tl;r ;s kdrdjílóki í cr\-
''' , " l, ",!

,te|l \1|1g1ll,\1i! l: I_ 1i!lighin,,1i \e\:n\
á]ldk.,|ll!rL n!,l fehlt|íí rls.l a: l9)0 cli olíni
?i!ll. ]921 hlü, Ptií.shd hí.ó]|,ít]tdlták a 1a

g\dl l,aklfífi)k hoi i;l:ik d j:á.dJ.Lrn hl.g::.l
:.l1 h!::glnkfuílií, Pá|i.,rhdn Pónd sálldó| 1!tt uz
|:!\,|:tli bli"ok, t\ ídgjd tl)lí d: cli\kjú,1l\ lsapaí

dk, a l|hsaryí nr,<iúklrt.I;.i;]eg hülÉith1.!
le 1 \^(;:l ,lün c. Jl],.|ibdn l!mt!:)z.ns l|lí s:ölttkozáshól.

kika1Ldűlásktnt íi:íl, ]-.!nr\o\k!"! di!s0:0 . fu sp.t iis,igűl;ki]x
/! h,-ir,n;i,l\nrl,.il1 iI i,,,l.,r;i ./,fla1 Dunuliohls:ll . J Pcíi;íi nri
han la]t ]ah)hti:l.

323, Puskás Tivadar utca
\íinleg\,.l00 nréielhosszLt k.les7nrlca,lZ És/akl jpdr{criilctcn,
Jclcnlijs forgl]Dril ilt. ncl) az N1O_ás lqiró ulán n}ilj1 lclóróSi lch.tijsagei azjl .s ún,ól a7 jlnrieíiilchc. ! Jedlik Án)os úlri. SorblD ópiilt.k itii| ..lj iize_
In.k :00] ban n]eghossz,rb|jtoltik nel,él js ekkor kipla E]iillc .aháDy ó!]g r
K.n]p.lcn l-álk!§ nerel }i!cllc

Pusklis Til!ul0,
l811(Pe.sl) - l893 (l]ulfupest)
.1 k,|.,|O11kl:pa,í;s d kl|.li,lhí, a dlj í;tfuh]l'id Isk.náir ]la\h..1vr-
!c.k, ,1 ljlr5i Poliíahh|Alll|t a:a bd qia |nllla idír 

"e 
1ícl..l!

h. l,\;| hl}l ,4 l!|ikllhd l]íd-Dt! hala u lellli,lkó:|lnt es: kiiti;] I:di
la ,dl íálg|aljon Edís.l kiielénk:5! 5:!|"l/: .|;1aií a:.!si; . lh.r d
1i],1!ó . al:in !!l!/a llij:?. í l')11.1a1 ti,l|.lel!! . }'!ll|;h 

^ltl 
ilt Eli{

nnnlkdnir-,ú, krl ii].aíül|k cührlrli ]iplir.,l0j. w,!l ]dln bln Búsía
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bűn, ]379 ben Pált§bd}1 létesűeke dz első teleJbnközpontat és 1387-
ben belezette a nultipl* klpcsolószekrénleket, amí a íelel'a közpa í-
ok íeí ]l;désében kolszaka lkaíó wlL ]|/íá.lik jelentő, tdlálnánld d. ] 893 -
bd" Bldapeste üzenbe h?lyezett |eetékes hú- és nlűsotköz]ő bere]1
dezése, Á Telefu hírnonlló soíí tehntetben a údió előíuíáljalak leliní
helő. A Telefunhírnóru]ó |echnikai tőkéletesítésekkel a kéí yilágháboni
közöft N műkódőtL

324. Puskin utca
A Tcnrplotrr utca 1950_1990 kőzótt,

325. Raktár utca
Miúeg} 600 méler hossá tr|ca az Eszaki_tpartenilelen
Nevét 200]_lran kapta, tnikol aZ M()_ás úr 1'elhajtójánál több nagyvá]lalat te,
1ephe]yel léiesjteil. és egy s7erviz utat vezettck az 5] es útról az épiilő nagy_
raktáíakhoz. Az últ szépen kiépílett, nagy teherbírású, Eg},es szakaszokon
mntdkét o1dalon keritések kózött halad, Kömyezelvédc]ni bcíu]rázásként az
út mellett a Zóldsáv kiépilésc j§ megkezdődölt,

326. Ráday utca
340 méterlrosszú utcá a Felsóvarosban,
A2 ulca az M0 ás úi vódőteriileténé], a Babit§ utcából ágazik kj, 200]-ben ke_
fih kialakílásra, Tény]ege§en azonba]r még most snrc§ beélitve,

Rádar Pál
1677 (Losonc) - 1733 (Péftl)
Köztis.^,iselő, í/ó, publi(,ista, IL Rákóczi Fercnc szeméUi titká|a, ln ,
.,e ár]a és di?lal"atájd: a magdí reJ'almáfus eg)ház első egeíenes
főgandnokd. í7a3-bak cadtldkozatt II. Rákóczi Felenc s.abadsághar,
cáhaz, s Rák Lzi .lzctllébi tiíkárbá, később kIncelláljává lefte. ]707-
ben erdélri alkance ár, 1709 ben a furuc hadi kancellália |,ezetője
lex. Számos díplamácili líüldeílst hdjtatt ftsrc: tárg,alt a své.l, d leh,
gye] és d pórosz uldlkodőd|, il!. dz as2ún-üilökkkL. Az ]. Pélel
Otosz cárrd| Jblytaíolí lár§dlásakat Rákóczi teljha|dlnú körclekai ft
zette. A Hdbsbulg udwrúl fulytatotl tárgalásakofi u íejedelen szerlé
lyes neghízottjdkéní wll részt. Á szaímáli béIrc unin cdlíciából (Jna

Uk7dha) kiilöl dnheszliálal tért hazd. Miutáfi Bécsben lelelLe a hű,
ségeskih, heka?csoló.lha tatt d úmrcgei közéllbe. országg)űlés i l eré,
k?rysége d prafunánsok jaga uk ftddnéle össz?anfusult. í7]1-heh
,,L?li hódolás" címnel ddta ki imáit és ldllásos énekeit, Tánolaüa
Pápdi Páliz Fererc s.óLáftindk liddásál, Bél llíát},ás íudamánws és
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líá loki Ln , :^ir:i pál\,aljl|l. Kór\lláru, d h el nliJ"l Á-rl| fn,
dk ]c!í u. dlLúa ],1cgnr! nnilelfuj:li1. lull1l)1i]n lII Kúml] kndh íi.l

::ólííáláru 1alIn ] n Rlila;c:i-,:dbulslighu|( li1t<:|1.1i1 i,

327. Rákóczi Ferenc utca
] l00 nóler holszu, átrn..ij tingrl]niL ul!e a Rákóc7j Lig.t.n
\linl ! Rjkó.Zi ]igct né\adó nlcája i leíi]lel eisö plrrcell3zásakor keletkezett.
l9()t kin,i]L A7 ut!e a NlindsZerrq,ulc.1 1bl)1.rlásaké l a \asLrti á!irólol jrrdul.

éS ir két Lllca alkolta ke( kr].lrólcr ho..7ü úno.dl i)Ssrclia(i a lcl.ii!árosl ós a

R,rkocli l]getei Eted.(ilcg, d ]] \,i]!tgh'iluil !.gajg az ulcd c,tk a Liszl |.
lcn. ut.áig ur1011, l'.k.7atlxr. .n\he §7ögb.r kir7.].,]!c a Nónrcdi úlh.z,
s7jliId bll]olallal nr] ]s cddig kiépilefi Ké.óbb e ]ig.t nii\.k.l]asa\cl nr.g
h.ss7lbbitlrtlik ! Tr\xs7 utcai 3. l-,|so szakljzi a Tár.s]c. tl.liig !ho] auló
bnsz is ]iI kj.s]l s,éLesebb, lnint i tovabL]j részerl lfi 13lilko7rLnk r R!tkó.7
Fere|c _\lta á.os ]\knli eg}ik é|űlctcsoporl]á!,r] ós nir]rköz]jéleL. _\ Tá!cs].s
]!,Ii]Lál) nlci] k.lesZlezódés ulá .u ú1 szi]kiil L rúVen löbb tirrga]olntorlrilo,
l.r lálr]i}a] és i'ek\or.n.tih.] ldssilj'ik ! lolgrln]tt. A Tülipán larig lartó sza
kls7on lilállralrj uglr.i. ! R,lkó.7iiskoLn 1-óépii]ele é\ a \ álos] ALatf(]kú \,]ii
\,as7cti l,k.]a 

^7 
iskoLi\á1 Szembel lan i retblrtrát]S tenlp]ol]l Azxlcáta

Tlrlipá] léü]é r lhökiil) tll.a k.ícsztcli Nlljd a 1$áblri slakasl 3 Lisll Fc
rerLc 0lcái3 tOí, alro] ilrnót liiiáráS \!n r \anr.di únt. Lzcn a szrkaszoD szi
rlos kjeseb| iizlet lalál]raó, !dlanriln a ] .s |(]\lr A Lisz( Fcrclc ulca uláni
ias/ n)át kctéSbe kiatit.it \cnr.\ak i §7j]áld b koL.t as c,d|lclak\iz .salo
názás n .i eg. d. ió\dl k.\c\.bb a tetótél b.apilas.\. \ag,- ..r.].lcs há7.
n]inlrkoláblri \7lki\zokoir Ke\eseb]r a l'i és az élósöve|! s, A7rLlc.t !Ta_
1asz ulcáná] eg],kisebb donbon ór !óg.(,

Rúkli<,.i F?íenL II
1óló lBo|si) 1 :-35 (Rol1oríó)
I óIi fuicn.]cht l 

"n!|1rb|!1;! 
:zL^ !ll,.:é!! ft,nd.k t.a:]iő li,J.n(]-

nc d l1dhlh!r,!:)l .l]l"l k]itlL \:!bdlsl;ghllt :l,z<:rt ] RtiLöc:i ?e,
rchl: <:r lir|i llona íi!. lóf_i Jf i", Ihotldk\ ann lLn l1aúl
Jn,id ol|kl||1, i|!. it ]) |\c, kót,ihan d héL:;i Ll^,d| llszlliinnfu L\u
]aJjlnj! i, Clc1!,-,.igh,1]1 (l l1.Ihr1lJ ll,-rl!ilákná1 clclíen.. ]úg\,

"I l:L,ía||;i L,inlc,g.ni1\. L.l:lft,a nd,!1,oni!()sol l<,k\igtjl \.l1( s(l]ó!l!
1fuiiiií d l!.\s., lhli)rl'Ll\i útú]lala ]!ú]ilil...l liotal pir.\1ugtutot
s:tigon tLltptLlett le lhai,út]611 Dláiul 25! hliknníl|l; Slila\ 1lil
mr4l öilil;j íi;i,Pli]lligLjha lííhn, ú.Edöfic 1l tqús:|úlfu a !!ln):|
.l;q .,g.j..;j,. el|,cnlí .1]l\nhú\í kiil,j"l)r., a iOhhá{ok n,,n nhií
B€]L!.üli]íikl;, t,ihej,tl!\lf., .l./.ha,f. ,.á,ld |1 üagh ,1 n,.11.
;L,]: ka,ib." ,.e^..k.dl]ik..d.t1.11111iii n ba.IL!i|rc]\i hlitnjnhc kctiilt,
lholl|dlt |bL,k:E! !! d: Ln:i\!|.i "tlshilrl L.h"Nrn G.llli,i.l ]nrPi



tán), ,egííségé|el melszt)kött és Le}lgela^zágba nenekült. r7a3, ele
jén u liszdháíi Jelkelők köle|ei fieEk! lk áíljan o2 elleserede|l pa-
fus.tság élére. Mindtakndk a jóhbág,aknak, dkík nellette |ag,r,ert
íbgnak, szdbddságot íqért, .l hált ák bllk hd},cba hfita a2 egész aőzá
got az idegen e] yomás ellen. ]703. jú ius ]6-a| nldga is bejötl az or-
szágbd, Az badársze|űek nölelú jobbághadak néhú y hél aldu el-
faglahák d Tiszántúlt, s őszrc meEíndult a k;znenesség tö eses csal\.l,
ko,ása is. 17a+re sziite E egész ország a kuluLok bílíakabd k"rü|l
Eldély íeJe(telnél,é lálusztotta, d beikaíás/a dzónha csdk ]707. ápfi
!ís 5 én kerülhetett sor d múasúrárhelyi országg!űlése}1, ]705 sze?
te belhen d szőleíkezett /endek ye,él lő íej edelnévé |,álalztotla í7íl-
ben az orcsz segí^ég nesh),erése céuából elhagla az a|száqol ) tá
|,ollélébe é, hazzáját1llása 

"élkijlKúfub,i 
sánllol, álta| neqkótötí lzdt

1ál,i békél }1emíogudla e|. EE! eig Leng.,elarszágbah, hldjd ]713ró1
XIII. Laios udNúűbdn, Frd cidarszágbdn élt 17!5, ydrá |ísszdfu
,ult a kandlduli szeteterek glósboir-i kolosta/áhd. 1717 ben a Paid
nrcgh^,áú/a Törőkor,r.ágba ]nenl azl rcnélle, hog! !1 lölök-os.ták
hábo},ú lehelőségel a.l a szdbadsághat újbólí |egifidílásárd. .1

pozsdrcúci béke (]7]t) uíán d tölök karmá y Rorlas|ót je!őlte ki la*
tózkadási hel,yéül. ]tt élt hdláláig, huJdasókbó| aldk:llt kcsily kíséreté
yel. BuJdasását di?lo 1áci4i telfezés, az emisránsok ,zefuezóse és ílói
íeűkerység tőltőíte ki: szfuesen dolgazoll asztalasműhel|ébe il.

328. Rákóczistland
Dunaharaszri ]egrégibb és leglováblr lennnáíadt síar1dja, mely mara nar
megsÁnt. de a7 embc.ck emlékezetében mée él, A Harasztj.ól §zóló leiíások

|]9]5]
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bdn, 1in_,-kópcIcn iS l!]itlko7unk n]é_9 lele Kö7vet..ü] rTlÉ\'hid ]'clcrl, l7
ll]90 köriilj élekbe io11 lélre, Slrand (7.r.pc a ]I \ilágh;borul Ló\etö€Lr eg]-_

te csijkkcnl. úgr,. ihog], 3 Dlxra_ág eglle Szenll_vezeltebbé lai l l!ii]et,é\7e t.
k.lbrn]iil eg) ideig lziiksógldká\ndk hlJ7ni]ták, m.t]J 1980 9a] ]io.i]l lilkoldro
(!n fcLt7iiDl)]ták Hi\.ala]osa]l ]00]_ba lörö]ték Hanszli nici]e_!_vzek
Dlrt.rharaszlr legréglblr as lcgio\ább f..nDrrladt slrr.üd. .r.]\ mitra mál
nr.gs7únt, dc rz .n]berek emlékezelebe 1r1ég e], A H|laszliró] SZó]o leil3sok-
- .:<le l,,,,,l, K"",,,l ,,ljl\ ü ,,
1.!9(l, l(ilt]ll ól.kb.. ji)ft létle Sn,aldszerepe a 11 Y lásh'llx]út kó\,etóen;l
Dnnlr_3_! sZeIn.,ezellebbé \á]ás.r iatt.g\I. csi]] cn1. E|i]lelrésler1, kalrnrlt
ll.g},iLt.is \ZuksjgL.kitllr!k hr§,nátiík. nta]{:] ]930 91l kijrü] rirko7at(xrr ti]
SzátDoLiík Hn,.tt]osalt]1]0] bll lorallal(T]arasz(i titci]eg)Zékbol,

329. Rákosi Jcnő utca
A Duj Kr.dt'] K;lmi]r ut.a l9j1]. l950 kőziitt i Rákti.7i- ]leten

330. RÉGl TEMETÓ
A7 A]sl]}tirn\b.rn 1lLá ható, m3 nlál haSználaton ki\li]i leLrretó
]\ Teltlelo, Bakli],tll.1 ós Blktar kij7 iltil h!ú1.1l. o]dtlr\al t.dig d G)(n]i
aié7l ul.r l.]ck\olr mel]eiij terleto i l9, szálad }é!éD ]étesiiLt, s nll leg_l'ha1-
\'ilr e\e. 31 tenreilel ldc clhu.!1tk!l A l.m.ta\ ! TI 1i]ág]ráború( klilctó.n
rilku]lalt, .raiLt lncgs7iinlek \li Drfu lelr.lkilii] elhi1]],n!o]l. s bál kijdi keIitett,
löbb beLlen ran \zabad beiárás, 

^ 
ó0 80 ds .l.k ki]/ötl löbbslóí löflénl si ó

rabl!,, Fcl,zárno]ásr cgr l c idós7e]iibbé \ il]k.

33l. Rozmaring utca
A FelSö-DlL'ra llcabo] nlduló, l] 0.r.1.1 hoss7ú üi.t t Dun.li üttii]ölcrille{.n.
N.vót a i)Znarnrgr.l kxpt! ]01).1 elej é1l löbb \ üágnelel !j§e ]ő, h rson lij !tcá_
!ll eg\iií .\ keskelr!. s/ilár.t burkoLat nóLkii] 7Sákul!d íóslbcn .r koznrii!.k
b.\.z.t.\at szo]gáljl a néh,nr} lrétlégi ntara]o_ és claládi ]rá,ho,.

,1 r0. 1í!,i r! r€dltc|t,llt.,edcll:i. ilal,],gk.n\c],; i^:|r jJ llirlrirlnn],
1 dllnnnod|.ri k. ekl'.ri: ullllto:tannl ft,lL, h(l k.h1 i\ 1Lii ,iLlt

332. Római utca
Nl]nie!_l,30ú ]néiel lrosszú ul.a iZ Lrihcg_,-i iidú]ijtcl iilcl.n
,\ 1criil.tct ke]cli ol.t.]li.7áró ulca a]jg kiepilelt, csak a nlugat] . daLír 1l.
]tlrk é]]itésj 1e]kek, A násjk olc]alon 1isol sz.gó]\czl, cg} neredek e§.sseL.r
rlóhán) nélelTe] lnól)cbb.. hil7ódó a lasiíjg 1otó me7óga7da.ágj l.diL.n.,

Ie|óí 2al)0 hll u llnill! }!nd!z4!ln,,kdpto ,1z.l|,\.:|\ r:.El|oti
|lr di lL;l.aJ|d ünn. ,EI .:ck r ]i;"l\ik.k lcit.í.íí
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333. Róna utca
A t]ercsa.}julca ]9l2 ] 931l kirI i P.tólj lig.lcn

334. Róna1, Gvörg_Y utca
Eg} kilonréleü]r,i hojsZú, kelel-n).Lrgitj i]án}ü utc! t Rákóczi,Ligetcn,
N.\al ]991 lrell hplr Kol!bb!. r T]attjr ul nc\el 1,lsehe l.z ul.i a Tá.csj.s
!l.íió] indul aS d ]< ezic]r Lll.ni! t3J1. e3!, l00 nrólc \i, rni mag bcapi(edelr
tclülc1 Lö!el1. Kele!71clii, l]lct!. lrlp.s.]odo tlt.iinik s7á]n.r Lilerlc lomoli,
BoloLrd. |iáIdon\i. Tas l,ezer, D]ofa rLica, s7é.h.n\r koz, Otgo.r. Ta!.rS2 eS

Kna7i.h utcák, \'a]ójibtn g]tiit(jiLl. dc rnég nLl1cs sZ ]áld bulko]ata, l]eé|ít.il
s.ge. likóhá?a ]dk jcLlege \íhozli. rrr \,.L M ulcd.1,o resze a hcl\.nes e\ek
.].la. ap,]ll Li. 07 orgona ulcáIr lúli rész l9!5 rLtá. ]jLlij ti]ében. 17 n ,álrb

lra3}oDrán\1]., k.rlei, fó]d§7inles ..!Líti hrZak ,r ]eL]en],ijk, nesledlés,bcn
úlonnarl é]rijli, tetólal bcapi(cies éi errleleles h,17lkkrl, AZ ()_9o|! ulcálól az

licaké! \ ik.zili, 1öL]| kétr7 .te(. .!g!.bb hrzza] ta]á]ko7utk,

Róna! crőryl
1913 (Budapesí) - 1978 (Budapesl)
iró, kóhő, e§zéistd, dllalónLükájában és 1dp 

,,
szefkesztőlíénl a Babiís Míhál| efthe. Jű2őd0

. b,.Jlplt. Pi.-a. D. .l,,l 1: .a)
1\h .og-. J|,l J:_..a, ,,s, -d l. 51
*J. l-daah',,eia ,"r,",. la.| ,h 1 lól ,. _,
ln . .,nl..-,.". ._..._.. 41obú..: l..á| a D|

mokrata Néppárt orszLigg!^űlési kép|,iselője lett (]947,49), 1915 íől a
I/igilíd dmű k.ltalil&s íalróü,dt.rzeíkeszíőbízallsági tagia, ] 969-íő1 Jb
lek^ szerkesztője yah. A lap ekkalibl1l1 vált az eg.Jik leglek télyesebb
nagar irodalni folv^óirallá, íolríos szerepet töltölt be d nyugdlos ha,
g,a ány őrésében, és szánas t?h e!séses, Jjaíal írónak adotl teret

335. Rózsa Ferer'c utca
A nái Rózsa urca t960 l880 kö7ött.

336. Rózsa utca
1i00 méter hosszú utca a Rakóczi-l1geten,
A Rákóczi-liget tétrejöttekol alakult ki, s neve azóta sokszor változolt,
1930-ig a ..sugár ulca" evet viselre, najd l930-ban á grófBethlen l§tvan ne-
lct kapla, melyet a pál1állnDri jdószak kezdetéig viseh. Ezl kóvetően Rózsi
Ferenc utca lctt. najd l991-ben kapia a nlai Róz§a utca evet. Az utca a Kan-
dó Kálnán xtcátó1 indul. é§ a Tavasz uicáig laí, Keresztezó utcái ak SZáma
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nr ]di](\7e hátonl: .r T' rcs .s, Thokiil} as ljnódi nicak \lite] aZ cl\ó lalceL_
]llzoll ulcjk.g) ike és,l Rák(]c7 ]ige{le] cg},jd(js, há7ai döntőell aZ ekk.ri k.l
l.s, föld§z]nies c§,rládj 1ráZaS J|jlli.7é§ . eglejl \iscli]i. |fu .óh' ]\ nrodenebb.
ujabb atitJsii\ cL t3LálloZunk

1 ró:síl. ,1 íIdnl::!i ln'i . ikL:n lutlon el|iort|l]ó ró:,díal o g,flíil|ztl
^dlró.sL1) 

E |.k tenlL\t l nagas ('-titufiir kaídhndh;] nr\..tl.s
l\i})k!bo!a L'g|dnukkDr d .lalJllm nlífulc keríh.r lis:lő "lltJ e,"
ró:sLlk á::iat s:átl llzti:Lit li

337. Rijr,id utca
A Bern utc! l9]0 e]ón

338. Sallai Illre ulcl
A7 lp!rcs L]1.3 aZ.u(\ álosbil t950 l990 közótt

339. Sigr ár,l Fndre utca
\ Hilel 1ndús ulúd xz Alsó\ fuosban ] 95rJ_ l9 90 liiz(i11,

3,10. Sándol utca
]u,\ndlltsi\, út l9]: ]9](] köZöl(.]Petói_l]gelelr

341.sEL]\,IECZI rAV.\K
.\ \élDedi úli kiskeíes. btnr\:!l!\as iidii]ij(.li]1.1h.7 tUtozó hároiD 1ó. aho] .
s0 N! a\ck rigéle bel'c].7ixlöll r La\j.\kncrnrclé§. !]a]d a se]lne.li \-állrLat
bán_\áinlk ellditsilol mrgánnrlajdolba k.di]lek Hor_!ísZ_ ei i Lili;n')ként
has7.osínrfták A ta!ik r t]álD"ti\i ulcd. K3!icsbá!\,ik ill e_q ll 

^n]\Js 
ulca

i]la] kij7bezán terii]c(.. lilálhlrlók

3,12. Semmclleis utca
]ó0 melel ]r.§Zú utci aZ ]\l{']i. lsban,
.\ 30-r§.\.k !ógón a maszlronl]k_lég]ag]-rl r.rii].t..ek és r b|]girkcrlck ful
parcclhzáSdkol ketii]i lia]akilásla \.yJl i..kkol ki|la, A \1ál]ás knit]!,n; a
D,]nkó Pjsli utcái! larlJ s7j]inl ]rurkola1 .ilkii ] l]ici elején l g\rl()giáIdák
lncl]clt a s7okásos rl nrg},obb \izcl\.7ctó itlkokkol lalálkozunli. A Baúók
Bc]] ul.lnj e7 á1*oI h.hét rnír 1ii\, a]ij\ij\é.,ves padka fugl!|! .]. anr] ked_
\clijblr ut.!képel Dtlttt, A KLipka ut.!j k.les7tezodes nt:in isrnat \áho7ik 3
kóp. kcskcrv belolroZott il ok. löbb !ógabcn rendben ialtolt ]radk.r ó\ \itll()7ilos
kc.(\ árosj há7!k. e]]enzilt

se x"!h|.i! Ignfu Fiilöp
l8l8 (Ruda) 1865 (Béts)
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ot,los, a glemekág,i lá2 líórcka á ak negalapítója, d mag!ff orws
íudonáW ta)/ténetének legldgabb alakia. Budai szülőhcd, dhol dpjá
nak fthzerúzlete fólt, ma ofv-aslör!éneti Múzeum. ol|osi lanulmánldit
Bé^ben és Penel íblltatta, aklevlel d bécri egeíe en l3u b?r ]ía,

pott. 1 34 6-ban uga otí ne§zerczle !1 sebészdaktoli és a szülészmesl e,

fi képesítést. Bécsí é|eíben kezdőütt ba/ár,áqd Mdlkusoyszlq Lalos,
salés Balas sa .]tinossal. B!.!b?n, előbb Kai Rakítdnslq íanb dg, hi,
ni ki),bonctani 

"tézetébe 
dolgozatí, dhol elsaíátílalía dz akkar ufdl-

kodó ,,anat.rmidi go}1!to1.1l" elwií Ezután d Klei ldnár lezetése alaíl
álló sznlés.eti ííli]liká}l |állah dssziszte siá úst. E.en d klinikanfedezle

íel, hog, a gver lekáli láz1 okazó Jb/tőző ágens klótos Lizzel elpusztít
h.lló, s eéú d lizsgálalak és kezelések előtí G olvas kezét ilyen ollat
Lal kell J'eftőtle}lílen!, u|l|ahcrak d hdsz,ált eszkö.öket is. Felisnerését
és \anításdít d kors.ak hdladó aflosdí elisme|ték, de a sziilészek több

sége elutasítalta. A klólvi.es Jbrtőílenités halásála d bécsi szülészeti
klinikíol cs.líínem íeljese kle4szíi"l a gertnekági 1áz Klein pfuíbsz
szor ennek ellenére nen Jilgddta el tandil, s ezéú tdnársesé(ti knelez!
sét sen hoss,(lbbílotíák l\rcg. Naha hüatéll szülőlátosáb.l, dhal a k;
.,^f.a-,]o.1clat 1,1,.l,^u .,Ll"._- a|...-;,., tlc.,
sén súlfd ldeg|en.lszeri iürclek léptek fel s ezai 1365 iúlLllsában a.
e.lik hécsi ideggóglihlé:etbe szállííoxák, ah01 n€ghalí Á bo}1.olári

jer,l,zőkőn,fl és a cranlhafubányakan ]963,64,ben leg.ell kolbonctd
ri (Regőr,Mérci Gwla) és radiológüli (Zsebők Zoltán) ,izsqálaí sz.
|i"t, d iobb Lezén kidlakult lubd.lt Lsanfuelő?ulladásból lámadt szep

szísben h.llí lieg, ahbdn d beíegséEbek íehát, anebnek l?rlénleglt fe],

343. Somogyi Béla rrtca
A Kodály Zoltánutcá a Pciőfi ]igelen 1950 éS 1990 kózötl

344. Somogyváry Gyu|a utcá
Közc] 700 méierhosszú uica a Bezerédi-lakótelületeD.
Nevét 2001,ben kialakításánák kczdelekor kapia, Az utca a Bezerédi ütcátó]

indul. jclenleg a Munkácsy N,Iihá]y utcáig iart krépített útként, majd dűlőút-
ként folyialódjl aZ .,o.os7 fuvak" mc]lett, Mivel a telüleict hosszában szcli át.

gerincíltjának iS tekinthetó. Modem hazatna] és teljes közniiellátott§ággal kl-
építctt,

Son ogr,l,álr Gyula
l8qs lrüks, - l95} íRudap.,!)
Írói álneftn G|.-uta diák, ere.leli ner,én Ffeissbefger Gluld. I , lóhó
a kél |ilágháh.)ú kijzőtti ídőszukban hazaJiels szelle lű wr,reilel és re,
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gl n ! 
^, 

! ] 1 ák ll <j p sz e n^a|. l 9 1 1 b l n li j s L; sni)
L,tt. |lil dz l. tilűHhljboilhú az o]lÁ: a\ d.
obf nnloll hafuOlí, ckkót k.zdlk Étleh1
iljli. lr)()-lól o ]íds]ú-TLililllti lfadd ó\-
libr,c.eníi.kiü! ]q3n;l d .\.togla. I:!ádi|;
itúldhli ild.latóidlli í lallo-a1! ]q:' hot
Ijt!zi .il)1el kupOtl. ): 1r)a-(l: il"lú. 

"1.rjel!"í 1,ert!h.]: |ij l!,nijd d ü Llfuni bik!vel-
zűli:*l llegtsonIiun ats:lis \0^a ú!l Ih-
boüi, ahnö \ ci t lalla]í!a.a rcg<it1 1lt llrgni il
és |ölid kli; aldíl ir.11 ülPsz.J íilé íel1. ,:lfzi;
.iií Il lörííne]hi t.g.:n*,li!í L,s dú]rLil.al is
s.iú1",\ú11 lr3j hcn l,oúui 1|lú íi .,t,.il!

g!űlési képliíelő letl, és aplrlamentben tiltdkoz.rl a másúdik.süló|ör
#u, mega 11.16,r .'t., 

'910. 
k]|uszátíj Teleki Pál\riniszterel,ök és a

Kúl ii?nini sztéri un neEbízásából titkos rát]iós,.)l gáldlL,| látatt et, e ni
att Mdgydlolszáq namet megszállá sa utáa, ] 941. ll1álcius 2 ] én a Ges
tdpó |etarlóztdttd, maJIl Mdulhalsenba útle. Faqságából ]915, iúniu.;ü. ,ir 1.o a aLOb-,.l,.ö.\E aaoo,a. l,_J_lll d, Io,ob.
közszercplése mialí hárcn é| ptblíkációs íilalna! kapoít, l,1dJd ]950
bel1 eg! íélesen neh tuldj.lanított ,,fends.eletlenes'' vls midtt
Kistaícsá/d iníernáhák. 1 GlűjlőíOgház rdhkó|házába hdtt nc? Csa
lá.lid töhb éúizeden ál DunaharL]sztín éll, előszfu a Móía Fe|eh.
núd a Wesselé yi ulcaban

345. Soroksári út
Dunaharasni ] 100 nétcr hossá, ft;forgalmú bevczctó útja Pesi l'elől. a Dunaj

]930-ban egy képvisclő_teslii]eti határczaí, az or§zágos köál HEV fe]Sótól
Pestre vezetó §zakaszát soroksári útnak nyilvánin]fu. Korábban. cq.r' 1903_
bJl klP.]o] eJl,el^,te,l, Dl,|\/Jbldlal L 1 epe Vi,e y r,','.,:go.
kó^t js, 199.1 ig 5l_es útként, lllaid aDikoI a Dunalrará§rlit eLkerü]ő az M0_
áS úfiól kinrdu]ó új 51 es ú1 e]ké§zii]t, az 510 cs §zánot kapra. A HÉ\r-vona]
n dll e.).ld, 5 bee|l|e. l, c.dk . D ll t le o' o J.|dl ,ann1 epl, .... VJ. k
odalPl. ;1.oL]l \ l legallo le \ ,,oi le e, .. . 1l-\ ,linl5epl ,l.,l) Aneg_
á]lónál gyalogátkeló található, Á Soroksfui úi a fénysorompós I-IEV átialótó]
'rdr ' c. : lrro. l..l.i!.rd -|e. h"./.,Jjl ts .ö/b(l 'nil ,eg\ "n, eee.
Szakaszolr a §zámozás megszakad á7 MO_ás út lrídjá alatt, ahol keíé]9áros ilt
\.ezet 1'el a hidra, A so.oksári út nrellékuicái a Dunához vezehek ntlcdeken a
Dunához, i]lefue a Fel§ó Duna uicához éS AlSó,Duna §orhoz, A Soroksári ú1
nem csak fóforyalmi. de iidiilőterú]eti út is, KevercdDek a lakóháZak ós nvara_
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lók A7 út cLL,ian a, Végé1l \eldéglokel ú]í]korxlrtri, _A ]ll. J7áZ.]Ltig \endeglir
és Nst!ko.si!álió ülloLrri! \oll a 10-es sllilnú erneLetes épii].i, d claZeI{iZ
rs, N4i !7 únlr auló]alitóll,rl. gótkocl] es molo*erekpfu Jrrálk!\7cr\rzzcl lir,
1.1]kozunk A ]] ,r\ izarni llizb.rn .l Szenl Erz_ié]rel A]apit,"ánr ]dóSck ollhorta
n]tikintik, A lakoll o]dal híraj e]óll \égig gra]og]íftla \e7et, A S.roksári úl
n.\. 1i]lCtrailijc]Legii rllcané\, L]Ie]} a SZolrNZédos lelepijIé§t j.]zj. dnrcri;l ,rl

lJe,1 , - , l"r

3,16. Sport kiiz
l j0 |]étet hosszú ulca Fcisijlárosban t Spoí t.lcp nógöit
.\ D.áI Fctelrc eS aZ Alitrr János Lrlcákat kótj ö§\7. I)a]i old,]lárI a spoll|ál},i
k3lllése hil7ódjk, I.zali 1)lLlrlá]r tiibb. cnrclclcs. 1clólel-beé] ilés... \zó| ]icrtcs

347. SP()RT-sZICE,I
\ Dunrr !ároileg)edbe|, 3 HE\ -iLlo1rlis alnili ni3r,obb iidiill)lcrii]el
NerD leleserl szi3el. .r.n dóL] oLdJ]l. ! T]|\ \lsúli lól(cle elzárja x lóg.b
bcn r sligctcl körii]öleló - ll|rliisal Nlii l-ormí]ában, l96ll dS ó!.k }égéIr aLa-

LLlh ki. an kol kollbbi .á.lr\ nn].sUr\ 1.1i]L.tat ! Kis Duna rnedelkonáslil ]

(7il.rJ7ó i\zapos trrL)aggal itllöllölle},. és erdosiletiek A7 a]il Dund plrtlán
Lelnpllrgek, ijdii ó!ol.k !]Nktrkak ki

,] .!]l,/ J]Jq./,.]l bh d !:l3!1 
"li 

|J lg d |i:i \ln] úk kaj:|\,lljl \ 0| l
.,dl 1,1l.r] ,lli,/.i arJi:.,]! j,lh llíalti nsil, ah.gr ,r]1,1]r)q,J .,$,|.
la)bb !! !L;bl, \|o] íágrll, (lll,)l1 h.];ll 1 ti.|\t\,,íllo. liuúll k:l.\iílt;
tl.i ,l.]1d/ l.,is:l]rlr nk , úi,ibdn .9, ]ahlu|Iigl:,e.l1ihd i, s:|le
,ií d ,\, !!.h!lo\!g!|n,! :|)03 I)dl o: oddir sa]nl).dí!a .lht i\ rr.g-
liil/rn at í: .!.j: s:i!?1.1 llqq.:cllilr. c.-,rrrtrrrlól, pl|kní i\ ]1 -!hD

..íí n. ó"ka] nl]vat-

348. SPoRT-SZIGETI ÓBÖL
A 1)ü.ri i]diilótcri]lclen. a Sport ,llg.ti p,rlk ós a HE\'-á]lomás ki)zijll 1llillra-
,:' .l ,,, J! llJ,l(,,(<l ll l,<',,l,
Durl á3 H.lgiszásr.r ús k.manycbb (.l.kcn kor.sol),iznsl.r hr§7.állák Ra
g.I), annlor 1rrég e]ekn0rros lriilós7eklén_lek nenr Lótc7tck, irnrerl lenr]ehék kj.
,l ,, l, '. c' I

ig\ ciórLrkrjk is be]öh.nrek az öbölt]e A löbbi Ié!7én d TTal s.lilr_v, Szi8et ut
ca É§ K.nr|ing \al;n} Ialárolitlk. krscb|, haisu]atos Sélála.sábít\r

319. sp()1,1 s:i]eti Plrk
.1 l\u!j i]diilólcrülclen, a Spo( sz]gel löbbir.ktar os pihenó ósiá§zópark]i.

]7]



200] ban pil)á7iti erörbrra§ok ti]hxs7n't]'tsá\a] Lélesiili aZ oti lé!ó . ij
lendbehoznsá\a] és |!lkosításálnL ED ek sorá]r d lc]iilctcn tijbb s7ap.n kjépi
lclt, drszkincz.tteL kirlrloll út.púlt. s7ánros pihelópaddaL, lrartgu]abs \ilági
tá(!il. i lel.li]el kiizctóD.g_v ryer]nekiálslólólrcl óS a S7ig.t ut.!j bejáIaülá]
ki_.clrb li\!c!ká\,aL. nlel,vlrek cínlrgóje eg! korábbi, hasznritalon ki\iili nralv
fúliSú kút. n]eLlbo1 l,rng\.s \i7 cSörgedelik, A paíkot l K.D]ping sétri.!, ]]_
]et\e a izi]:.ll kcnr!jn!. va]anrn( 17 l-,ieZóS, Csó|ak és Szigel ulclk hdláro]
irk színos iidü]ól eL és nn( c\c$en 3lLn|dó Llká\Icn( ls \lolglló apülelte

350. stíorlt'eld Aulé1 utca
A nrr] lrsébct Uici a F.]Si;láIo§ba! ]t]50_19l)t) kolljl1

351. Srrgát utca
1.ö/ R,l' l l

352. Szabadkai út
32 l \ ]elhíboru cl(;tlj télképen a ntl Fij, i]].l1c Stfokrál] út nele

-35-3. Szabadság tór-

A Tul]p.irL l.r,r Rák(;.7i_l]ge{en ]950 l990 kö7óll

354. Szarnrrel1, utca
Al .\Dton\r ]\l|ct ulca ]!]50 1990 kij7ijti

355. Szcgliiutca
\Dl\l, \ , '],_,,,,"o,1

356. Szelénvi Aladár utca
-]00 üa(.l hoss7ú kereSzlLll.a a P.tófiJi3ete!. i BeZerédiJakóleriilctcn,
Kiépilése :00l _]r.n d 1eúlet eglik clSi; ul..t]tkónt k.7dijdőtt A Halaszt],és a
Sonn)g\ \ ál1, ulc áknl köli iiss7. a negled eg)jk l.gob|l! krapúlt ós \irágoli_
tolt réSze Házaj od.ln. !áhozalos kcrt\án)sj stílusban épiihek,

Dl. S?..té ),i,,llalúí

l:niJhú,í.kó\. Dlknnfut:íi L,g|dl|hb puft.!ll:ója ),'4úe: l P|íij
li..lt7) it r.lnirj. lltllett ]artL,llti:ások lij:ó,lrLL u nls:hanb]l
í(:g]l,!1o i\ n F!Lail]ü !Ti\:í\is.li;l.L,|) ltllik,ltl1 ir. A Euli].irni
ruk ú ]'lal).ds (:1?k Iis; ifli..d.jl).l u l;trt:l ]t)(l holtlol /e!íi!i

] ].l



DuIlhdll!:!i n,lriov]i (3]ii.rlrl/ .kniíik Bna.lQüfuI r1l.gí.L,]líe]1
lr ní€Ír 2 |) L:] i! l i I j ! i \ t o I\LL^ i \.ii i : \ l ) il sokdí í óí[koh k0l0 l l., 1 ii i,!
tllnlrri/rs tjs I rj:l..qtiji,l:l..ri tarcn ],c.(1.ü1l:h\e..íí A liiL Iil|;Ehllb.lL:l
li.i ili;!.alifun l,ur:aiL;da!t b. d l:ö.ii! lálrdJdh i a!.1,:b. Lll.}t!.
iin)]í!atL;liiü1 l l')1,1tnl ll]j l:ól./!,jg /l lr P./s,' i la)\a\: Ep,!!! lilli,
lnl|(.]l k Ia l,. ü \,11,|l. t l a pi.píiL:r.11

357. S:e nnlt,í:ti s:rír L) lej tiró út
A7 51 cs ú(ról kölVet]enii] a Duna,Ti§Za csaloíra e]oü. i jobbo]dtlür icági/o
]00 neler hosszir iLi
]99_\_ben kés7i]ll .] t Dcli T|!.t.riilcl cg]-.di ú!akénl a \,áJos b.ll..i]lcló!ck
].glá\o]rlrbi to lri H]lnliLos nevel rnég rúncs. a s7.|n}\illli/lilLi ]qáró iLl
clie\ezésl e kóll_l\, írás!k.r kr!l!, nr.l1 Lótc7ó. süriin lras^áLl iü Nlinl.g" :00
nré1.I hoss7an d tllll]to bejriirláig rügy teherbirasil iltké|t. nr.rlLt /Ulalékkó\,el
kl.|rlell s/er!iZ úlként ha]xd i lerli]etének h,lt§ó hrtiráig, A iilalali és ü7.nri
jpii]etek. ljs7tít(nn.dcicnk cg}arán( al ú1 .srurranlenii o]dá]'in trllilhdlók, A
.t.\iün.nl 1.riilele ullin 3Z Lrl!}ellge trrrlliiséglj dii]ijiltkani li)l}1alódik. lrr.r]d

nrilrteg!,j(]í] |rélel utl]n r \í\\' xln;1.1ü].l.. ! TTon klö\iSnicábalorkol]ik,

358. Szcnt István utca
\list'jl kjLonrélel h.\s7ú. kcL.t Ir!:xtj jrinvt g\liltóút r P.loli-lilelen
A7 l91l ]: ó\i parce]lizlikor IoZláL lélrc, Kezdeiben ..u]]áD I.1\árI ül.i
\ol(, rnaL ne!él az l 9]1l é\ Lrlcané\ lende7éskol kattd .\ Pelöl]lilei legh.s7
irxbb ul.'i]i, m.lv a la,úl\oDalto] l Go]gota llcájg, sót eg!,h.h,cn éleres
s7.1\ i7iLlkónt rZoI) tuL iS tart, \Illrtegv l|0 néiern,lire nr.gki]1.1i1] !z 5l-es fó-
U(0(, a)Sszeselr biLS7 kcrcs7te7ó utcd g\'iiildtli! |onlossign e]lenétc .gósz.n
]99] ig fijld.\ \olr, r cl.rI .klol ki]rol( slilárd ]rlrdoLato1. Há7Ni lijlrbségjbelr
.g\sznrtcs.\aládj lrázak, bir aZ ntol§tr hirinndb3n, mel\ ]9t0 ulri épilLl ki.
rar ]elelltos s7ámíL tctijtal heé]]iléses. 1xg_,- em.].i., háZ js akad, A7 il1 tlt\i

nrft A iárdrk a \ILllkícs} nlcá]g nrrlrdkel o]dalon jók. !7 czt kó\eü Észen
tlo ba eseielliéli 1]ián]lsak

9.1(í:r.,lelg1,1) - 1a38 (?)

Gi:d kj.d.l.|1,\ sdn:)hr íia c|z<,ljo l,.:jot llct,cg 
^!l99ó. 

Ai),lil kö

lóí1 1ni.ds.Li!lihó! 1dlós:űlíile! .jl g\ emL!k :|.tjll!!u, Lij.iiliik l sak ]n] L,

.,ltr arqa aa.9Álrlirrigol ]:1|in a|],] hullifu uni]1|)')1 h. |.1!.(1t u:
úfuiliOá1:l 1()l)l)-b.n ],l)fu|á:llit 11q !1 // .tilr,.]]/., p(;p0 l1lt,li lll
Oíló |\á,.út i|i\1l hd.J á\á\,1l kúi.laní kóJ.nÁu! .1:0|'.á! í.tli]clil ür.
.]r.]ll. l,J,rrlld, .zlli körpaúi,jba, +r riqr r,j,?Dt sj.lc,ll í ,i.9.
.!i! Air.|...tí ivi:1 l.íl|iL,|l kjt,i]\i Lrafu]J ,7líl iJ l:./!.]:.ir..9,
.ql lJfd .lr lJit-kl ka,-i ,1. a iLün:;:c]1 e:t:s:e l p,ithttanosal halLllt
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ú. cP\hLiz \},ac,il. 1i: ptj\]]ijkn:s.í, élld.rag.t ó5 1Ljbh blnLll dpál-
:,k.í lPa bnhah,a, Ildkoll|b|:! Zdldl,át Pt.,j,iruJ) (lilpila|| ll l;1

!oll !! bi^,cn bi|10lfulJld! ;s ddo,ún\úklí1! 12 eg,e\ livik:l'g!kú he
liil tlag\úbd ryl!.É1 ,1.grt,l).1, \;.<, !ala:aíí a. lvetc\ a]á Iö|
férl,hc" l.nlehcc1 h0,.1 u íemé\hl';l dz.;!|h(;:,ali li:ldcí kcll ddri \
,,.gf,.g.J.", io.lr büí.kdikol ,]agti ,:e é1).k is dz.la|hlizfu hdlliál|
)lia(k,1l ]0 ídlu 1,1l,osd.tlt telu]l:,nipitfst ]iincltztc ös ejijitu d ke
|l,.íéttl li tlq!k ,lq9jnl.tj r.lJr./ll:\€anlk, i|.]nlsei .k ,funfus
enl!llt ránk nnruú kű törlinliin^\.., is |iúhóz. /lIrc hJttgh?z rza
llj ]}i!.lr1l! hdtc.!lóbhiili§l:./-ó!(g.ri.dfu./ Ilnúü .tJr.l /.i lj,r .;

, - ,, .!
piivl;kk.! q\,li1l s.{ttía dw!ár(lln jabbjilí liiilin crck]leluiljl)o, hI
l\..t(:l, !i e.í ót.iA ili!,!!g d hüdoNe!!i s:!nl ]slinr Bd.ilil|áhd11
Dü,d]úh^.1l 1ad/;t.,li. a: ]90] hdn ö!!!1í !]i}:)liriu!!,lp!aürat á]
iu,nlhPn; kit,jil]l,k Ij;rc r.. r t! l1é li í'(,!

359. Szent Lász|ó utca
\',, .. -,, l. D, , l' |, , ,

A7 l9l] é\ ] parcclli7á\kor hollák léne. ekkor rnég ,u llolr! üt.!re\ e1l,rse]lc,
\íai nc\ai 17 l930 ó\j ulci[e\rendc7óskol kapta, \ Nérledr útlól induLó xici
elsó Szakas/tr alig ]__] háZn\j h.§Szxsisú, cll ki]\ctijc. gidles_gödriis 1ölcg
ragcbb] tipl\it l'öldszj.te§. ke e_l há7!kkaj. AZ nlcít ]00l lrc!. cgr ki\ebb
lrjdda] u A ] N rng)ilkon s át\e/c(vc m._ahos§7abbitoltak. és ki\czcttók x
tsezeredi_ll}.o1criilclre, ahrl r Sonro!, áry u(cábl brkollik. ]] téSzen aZ !lca
3szia]tozoll, és nod.t.. r'óldS/lrtcs .snLádj házak kozoll \czct,

10J0 kij].iil () 1095 (?)
Kl|Lil| (]07l ]a95] ]. Bila hlliloltli |il Tfun 1! li?]e ]iiuditjliijliba
d .\li,.á,ln s:e n).,|l l'IL G.ryel|, bldj(l ]] 0.bli]l ptjpl íá,n!l1nn
I'i\\:l\\]n. a kül hlli;|i\(,lkí B.]]]l,iilikilJlibafi 1ai \ai^h,:ún^a] ú jc-
ld,:h5 ,nryánlulul|t,r n.Etil(;fulihjsLrLl, d kajzro íi hauli1,1 nk!.|i;lí
l|!!N knrlkdeL lj {]:r,/Li:lj./ !":./ kidt!liíLLisln hí,ícjc.íe d \i}lrli
rli:pii|n:g nesdld|il|isdlul i, (;\uld!h'vi ] qííisircl: I lr1lifi
h ll !l (}.]L:i s:c"ííi d|aki|ala! /!arl) dfil!0g\.1ilil]|]9])ii.afuid
i5,1 s.. ri.},Li dpúíláE,l.saluPínlsÁa] d nuglar egrki:i hlnha
llu|)ji1 |dkla lc L nlnlú,úk ,1Li\:ilik ill!b.n H)nalíotlzLiFat lút]itonu
nlL'g a íel P.4lrlig. s h^\,l a Pli|d lnnáí úh ltál 11.rl i§tr.Jí. |l

. ,/, - _ ... 1.
íló|l'rljkL:s li i"c.lbclalla e], Ljlnkaicc!.i lö.íil d: ilő\lhb Kll] niú
papmk szúnto ll n íiltdlubb 1h".)jí ró,..íitll..|i!nbe",l€ Kűn,lrJl
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L. r],elotszLigba ,rc ckiili\€ lkil| ki|1elen vlí úfuil!á\i ijguí .lis
nk,r üi 1 (slh hall;,n ln|l 

"]eE 
l,:Libb.ranjg, \ il)fi !ü}n,!!il, el nuLi

onnlln liilkll\1 l i!!!k li, 1 !92 he \2.Nt.: ll|allil. ! Aö:i?Al)i\rn (l

l)oráüok el]dl }nnlli l,eges la|dlkíhi]I,dldkiáhd" ábtádlák i,g\

is reJ!. d !phdg!,ún.\ i\ Klllu,:d í.;llpr, L Ldi.l ös Zsíg ü,nl
iLlejibcl liíá!.al1 (Luiús íiílel.tix, I.áú]dO s:al)ro! eIl1.1l!t!ll.
,1L,lInhL"] ká|.l"ál ú]apilO1L. pi :?ire kó?ör \,crerlc/, l1i] ddi ,ílId.d-
linlolh<lhi ilt

360. Szóchcny,i köz
]ó0 nrótcr hosszú ul.a a Rikóczj_ligelen,
.\ IL \ilághihorút kiilcl(j.n !la]fili ki, A ro!tt utcácskd ! Slóclrcnli ó! Róna\
(i]örgl utcáka| köli ósslc. I]á7. kefies. cSaládi hálak,

361. Széchenyi utca
l l]0 nralcr hosszú !1cr . Riikócz1_1igelelt,
\e}él a Rlk,jczj ]ig.l liatiléSekol ]908 b.rn krptt, ós a7óla \is.li A7tlcl!
}lsúllól. r Kdndó Kálmál] rLtcábo] lrL|ll ús a TrldS7 ulliig lrfi. hdt ul.i k.
resz{e/i, ]g} a Rákóczi ljgc1 eg],ik gyil]1oulja nl()\!ágát ki..r.]i. hogy ]00]
blr]l Sziltild lrUrIolatol Js jobb olda]án |elonolol1 csa|!Llók!iZ el\.Zclol kd
p|rtl, A]áIdák]ti},. re dbcn tdfioftrk A ielii]el legkorilrba ki;piilt rélzéig. .l
T nódi nlcáig. tö]dsz]nlcs. k.nes csa]ádi háZak, ezl köleiöe]l ielotéI_
t.é|ítésej iLlene eLrre]ele\ hlzdk i. tlLá haiók, Az L]lcában ]réhán! iizL-l és
es\ !erldég]á1ol\el] iS akad,

S.!(he |i Isb.ú , gtőJ'
] 791 GéL,s) l3ó0 (Döl)lüls)
1 tltotllkl)1 I,,q.l.rti;sl|.1r \:frk,n illr.. n: I1 1,1 did|ílóia i, rarln ll
n llod. nijkt, Hl út íbliht*ll i úkk iűl! 5e ]Idg !to,:_ li{ .qdjl/dj lgi {'J
tli/ndlil]§ a1.1. ,?iil ]r_l_i /Á_]_,' kilzólí lóhh\.in, n./ilfu \llral
í)|i|)lil. ,,L :ill.t! palglrti áilúl1l1kbrr l(;l0llo|i i,! klpa;nlta|, utlt ös:
n,li:í;k ]úgt h,111l)1,1 é!, Jalall ű!ld],úrá rrnD:ia!n,, | .il.,l.g
rn.rrt, rlsrnaróal d ]úg|hjtl)L.: aj:lul\ ll_!1l1tl ]3)2 b!, dnFli!l
] r]íih1,1.ghatO\il.tla P.JI. í l,;|.rj.rlr..fui. l\ 1r:5 h.r 1é chn.i)
l!: Elsi; Laíü\ts:íi; 1|q\l,!lii1.1 _L ]l]_i 1r., ,,.sl rn .,r,lis!l1íljj
.ij\;.nnjlii.n!,]t i]iÁ(il /J11,1.h|! k,!,ldni,dk íbLlIirliá,,^d1 i.tdkíd d
]ll!r." ltjl,xl]lrlJ ,]t?ll:l ia l||1})ili! ]|1 bln ?!5t!" ür!!]hPital
fu n li,J...i Á.]l:n];/ ]t_].c ní, i.l!,Ll.ls.lq' b ),]c d Lavk ]

ül|(i ,Hi!.!' li 1l "ll káid, ,,"n í:jfj/] d.. t:ytltllll |,ibolltuLo:tj r
i,r l).,]JhDl prognlylilli \(ill, ]itaibb d snillil r', relij!k lii
nlolltlllistit a ten:tittt ll,!íilnnfu Ri\:!|!1! d dlL|li rl:]tojó:li\ ik,lIt
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hílásábdn (133]), aPesti HengernaLon és a Kereskedelni Ba kaldpí-
íásáhd , létlcho.|a Pe,sl e§ik ekő nagrip.lli üzenét t óbuddi haió
g}úld| és a téli kilijtőt (1336), szórgdlmaztd a Du a,Tkza-csalarka
épííéséíől szóló löl,vél1, jóúhag,ásál, foglalkozoll d nlag},al szí ház
Lé éseiwl; példájbal á, ör.ötóséNel elósegítette a bortenklés és
sebe he/nyólenyészlés |ajlesztéséí, szhi,o alál; kiláui bizíosként irá-
nyiljlla az .7! Duna szdhál,)ozását, és d ka,őbb, rala elnelezett al
dunai út épűésél (1335-37); neyéhez Lliződik a Lánchílt létrchazá,a,
dmeb,en előszőr lóíelezték a nenLesekeí hídpén, lizetésére. Áz állanlló
híddal dédelgelctí le|lél i,\ sielleLni kívánla: dz alszág lő|átósálá
enelii Pesl Budát: ezt o Szé?észeti Bxattnúnfbd}1 liíejlelL tlűködésé-
vl maga is segítette. Az 134a-es évekbeh a Tiszd szdbálfozás és ár
üenlesilési munkak megíndíűsa (]315 46), a bdldloni Eőzhlljó,ás élel-
rc hí|Lisa (l346) enelkedik k g)akorldíi teftk nrséEéből. Politíífui mű,!i?;*,-t, 

^a5.."]_.. 
lJo.- . ].,_ ,_. l--l:J-Q e ö,-Ftl_ |ogc,ta

az ]813 as, ft/telen Jotadalon gvőzelnél. dz uralkadó által szeníesí
lelt pol!ári álalakul^t, a Battb,á } kornkrybah 1313. ápljli,1 7-íől
szepttnber l I ig a közlekeüs és a koznunkak ni i§.tele wlL Bécs é§

d ligsetlen Mag,úország közölti e e tétek fukozódó kiéle§désél fe!
zakldtatt idegfahllsze|e hen bhla ehisel i. 1813. szeptenbe/ 5-én há-
zio|lasd ki!éreíében elí dult DöblinE:be, ahal hosszú é*l?t töltött el
búrult elnélel dz ideggyósyhlézeLbefi. ]857-ber, gúnro.1 |líaildthal
leplezle le d fid§urcrszági dhszalurxmus leL,-etlen és aslabd rcrulsze-
rét- Á röpífuí niatt rcndő|i .akldlásak hdultak e ene, míle ]36a áPrí
li,rában, ftget Elell élelénelí.

362. szigeti lejáró
A Fó útró1 a sport-Szigelíe vezetó 1cjáró több rószben, tbkozatosan alakult ki a
HEV vonal negnyitása után, az Erzsébet utcával szemben, Részeii etry széles
díSzszegélyes, egykor szép lépcsósor a gyalogosok Észéíe éS két oldali egy-
egy 70 nrétcr le és feljaró lejtós úr a járművek számára. A lejáló á HEv
vona1 alatii átjárón át vezei tovább. a Spo.t szigehc, AZ 1920-aS években a
lépcsőnél álljtották fel előSzör a kéSőbb a Hósök ierére átkeriilt I. \.ilág_
1táboíus hősók Szobrál, Ma aZ alig haszn'tlt, nregrongálódoit 1épcsóné] nincs
gyalogátkelő. seln gyalogjárda, a két oldalon az egyiftín}ú le_ éS felhajtó Sá,
vokat használják a gya]ogosok,

363. Sziget utca
320 méter hosszúutca a sport_szigelen,
Nevóvclnár az 1950 es években találkozunk. amikol a világháborut kövctően
a HÉv-pátyatest újiáépítésekor elzárták a szigeti részekct kórú]ó]e]ő Duna ág
sztbad fo]yáSát. A HEV §ineket követő lélkör alakú feltö]rótr sávot á Szigct
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ulca lóh.ho7átln aL 7állák ]e Az ú1 ,r szig.tj .]áIóló indul kölbeöleii aZ iidir
, ,l ,,,, l ] '(C, je ,l ,l,., J ,l (. | \ -

l,,, 'j P, l ,,o ,, \,e,,, l . |,l
Ulcl. a Kcnrping satit.\ ! CSó ,rI ulcd, i]].ne x spolt_Szjgeii park beL§o _qéláló
ü!.rr n]-il)rrk

36,í. Szilágl,i Erzsébet utca
l)00 nilcr hosszú, ! Zii]{]t'a ntcalól a v.,únolra]ig tiliLi ur.r al A]só\árcllban.
\e\,él 199l lr.n lrpll. L]ijtle, a 11 !ilágháború llián SZiLág],] Silldorul.a, ko
ribbirL, a Lal \ilágháború köziill .1 (.lkóteken és Lrlcajegyzékbel kere§ll|ct
llelkii]. Szjlág\i ütcdka.1 §7erepell, 19]0 .]ijfi ped g a KLsszölöhelr ne\et \l
sehe .\/ út J'oko7rn]stn é!ii]l ki, izirk:szonként e|téIó sti]u\bnn é\ szélesseg_
|en Ennck ok.]. hog}, ]001l ! 3 \ádor u|cti L.k(jlcLc| ki.ltii a.(ais. kö7é|ső
réslcn. nili.g]- 100 nra1.1.| csik eg)oldlhJ beépilésű !t.a voh A Nádol_
likote]ep hcl}ón c/iigazLldsás 1erijiet huzódl)t1, A7 .]sd 200 m.1.1.. lende_
Zeli kéloklalr bcapi(lsU ut.!, r kél \ i]ágtrilrorú lii)zi]tt apiilt k.l1.s hi7rkká]
EZ a lállrtus].]lclnlo,rz.groLdalas |eepiló.iit.rii1.1.n j§ \7 utoL§a] ]01l nré_
lelerl aZ ulcr rnnó{ kúlo]d!L!§ de ltr.ir Lis.bb toltáko. é|i]Lt ke\ésbé gizdas
]ráZrklal, .\ !asú1\onil íiLé elkeskel).drli u út, és . .c§ ]ezáló keleszlulcája
a töhés úl, 

^Z 
ulóbbr a\ckbell a Nádnr lakirterüleii épilkezés hozotl ulcaké]r

\áltozis1] ulcal parkolóla] i! leldelLeló mod.m há7ak é|i]Llek. .rjközberl a
tolábbi 1'ókl!1a1 1clic!cn ](ii7nriiveSitetl !lr]tlrd bülk()]!ít úl lá]l.fi! fe

S.iIú!!),i Et.\ébeí
'! /?) 1,133 (!)
Htllllh ,ltilll: íll&:g. !L:|j! hd!liú níá d hafu]Jllú, IIL!l]td,]i
l)i|!oliokaL ild:glíía ]']slí\.iilijl! ll;"lli. Hlmddi L,js. tLlli kij;r-í.
lL:!., rld1l L' Laj:ll] ki|álr klilit: udn ú.\Lin,al nc!.\1l]ll.t1isilru n,á
nllti dllúnalt !,rnli gd,1/lólie' dkQjár ícrcnt|ííe L,]ő. ltdn.n d
Clldt La\.llÁal h,ínn \:.E,li] i,_!.l {rJJ r rij,t| |.jílikdíidg i, a]ú!d}:
.i.r iÁ Lg.nrl. \olí. Fid Nql.i o!.!l^d üíil| d Húnddí híJfu]:nk r.,

\ibbta L\ ü1l]Nni\d dllt! nrafullali .1z ljhddi ]:ülil\llii 1áthd \.i-
Icll,.},dkiúi11 ! lid.űnct \i:l,i1!. ].ió5 hln I',l|llhlüdnú |i,c Lc,
|ll!ostotL aldpíton !1,\]-})(ll1 lla!zi!ú 1!,]|c dc].íahl]t (1,1rl .Iá ó
t!l!! l:)lijtijsili

365. s--l/.i.cll to:
]ríinl.g\ lll0 n]élel ho§!n] kiil aZ .\l{n! !§lran
\ S/l]!g}j l]l7.ib.1 trtcábó] i i0 cs \Zá]nn!i ágizjk k], A Szölóhegr es ]
Sliltjg}i utl! itt,j.].ntó(en ehi \ olodik .g),nrástól, 3_v lt3_!,volr ]rossá le]kel
inlt.k latrc ,\ k.\k.n} kij7 6_s cSalidr háZ kii7.k.dé§i és kij7n]iiépilés] el]e
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366. SZiiigyi Sándol utca
A szjlágyi Eysébelntca ne\c aZ l950 ]990 kölöll.

367. Szondi György utca
960 nételhosSZl ulca r [cl\ij\jros é!7xki ré§7al].
A 11. \itriglráború1 ko\cr()cn !]rkuLt k], ne\ét is ckkor kdttr, Az utcd cg}, l()
rábbi .]iilöui n,!o1n\onalfir dldkull ki. x HlV sin.klijL, ! Károl\j Vihál,- utcá
fu] a \1.\\'-\,a\úi\orr!lig lrr( ]tl cg!,li]vid ktn!,anll r ]Iltir úti Ydsúti átiár,]
fe]é a KöIösi Csona utcá|! torko]lik. KilldkuLását \.gitettc. hogY d IIE\'
li]sij nregállóhoz LöZcl t ]icl(i;!iilo§ ].gmrgaslbb dL,nb\onulitán hahd. I]d
raszljra lelepii]ök e]sijlorblD jtl ig],.ke7t.k .cnr ol.Jó i!or1 1clcklrcl]ullri,
]11 (ctsUelló! kell}árosi hizdkNt apil.tt.k, c7ól1 . kijzn}clt cll, a csokonaj ul
cárg (,rnLi lerii]elel ,,]]arr,lti fuZ\ad.n]bkó.t" .nrli1l, .\Z éslak] lapá]yosabb
.ld,rlol\, Lel k]sebL] i]/.niIl.1 tr]á]ko7unk, nrcll}.] Szclnb.l] löbb eLrle]eles úr-
s.ri és csa]idi háZ \,r! ]\l út nagy las7. fi;]d.,. ki!c!c a ]00.1_ben alidol|
D.rri(|ere|.-csikon.ri utca ki]liittj s7i]í|d bürko]rtú !laklrsll.

,s:ohl!iatörg)
'] l:) I5 5) (Drég?l!)
J'.gl,,1ji,1)llj,l \.,,,!,,lJ r"iJf,,li'ili,g nlt:últill:i pll.gtitltltlLl
n,1,1 ] r..gllil iatrl,illl lrtúsjgt]lc/ lrii.(löüe íal rllg(it. 151j-1ol
Dtallil 1Llld"dk knp|I||\|l. ]:!-) b.n )li l)üldi pnn/ l/:.jl.J 1.1]gí,.l
aj .n aia jcífu d ki.,i]| 1o!\: ]iu|l)ln i.ni úit| d,l.n".,l,!/ó!!?
1_í//.,llv7t,l r!.].ll n-l/.,' l.qnlig,"n.n,dl rEn 1,1í 1LlrJ n.. d ||i
nl d lö|i)i l!3\]!ll l. ü .) ]i;!lik .! hdn .j.,! l.,1. i.n]J r,ri ,l. |l
üla:ill:)l1n 0 nli!allájd :,.iini i]hí\li.okúí, s ln!l,i]liird/ ..!1i/l ./|J|ll
J r,;/ ri/(,l/,il,il,

368. Szőlőhegy-utca
]80 r[éler lrosszu, kcl.( ..-ü!:dti ii.\ilulc! !7 Als()!árosbtn,
Ne\ét rlépi tiiL]:]ra]li ólkóDt.rag d f!]u k]r]rkt]isr id.jan laplt.,\l ulcd r
Zóklla ulcribó] ágllik kj a\ a \!sút\ onnLr! 1rí s7jLárd bulkoltlú. s bí ! k.z
delrléL kicsli ke§ken}e]rb. kasijbb \ ógig kón} clnrcscn ]aílriló Al útle§l ncllc11
berclozolt lizeh,ezelö árok li(, rcndb..ilno1( iár.tákl(a] ós i/óics.bLr, páZll
l|rs, \ ll3oj,7ö]d sn\os p:]dkilla], A Ct,!nb.s, kls.|b Llükle] llrliilnl ulca
eg}be. s\iLJtinLl s Eg,\,]k o].]ll|r1l ! Jólscl \(til,r c\ Hil\isiArldráS. r1rísikún a
l,,,],,'l,, ,,, (l .-í ( l ,| ,

s:Ljiohlg a: dhn]lli In.et s:á,lá ni lei kic 1.!]i.llJj, l3r t,9,ii.Jil
1rú!)bb ha,j.khl.]:d i, l1.g; Il fu !,i]r ! h,l nkbül,]:tik s:,il tíinij i u:i

r.ljj|. .,l dir.rftl!,ri ,}: l honllli gllp L:,geiitt.k 
^ 

|].E].heli.\.n
úllr] a: ill?l heItI l;!:en|ilclj hds:lto:i!,|ri i.I.1isl:!.,1 \aiLn€l,
{j_| Á.] a!\/ t tl,ir fJ .9 lji,l.,L Ji]ttdi rali; n|lin!lfs
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369. T,lkrrry hutűri iizleti tér
Dunalrrlt\7ti .s Ttkso.\ halárán. a ].i1 ú1 ki\Zé]esedó lelii]etén Lé!ó üzleti léI
1]lsij.g]sé3e eg] Sok éla el.zcli;ft ]étesílefi berL]nlúi, nrc]]-hcl.rl ilcL során
löbb k]\ebb iizlel i]lehc cgvéb szoLgriiliIó ó\ \...taglálóh.]r, k!p.§o]ard.ti
AZ iLl Szeidiozli raszóD.g\.haSZrMhauló k.leskedó és eg] hiitóháZ ia]í]hiió
ErdekeSsegc. ho5, TrkSo.|1,1rL eg)bc.piil1 dö|ló része iZonba DunaharaiZlr
ki]lisaZgatásj t.d]Lctón \ an,

370. Taksony sor
N,linl.!1, 60() n]éler lrosszú ulcd i Pálidicson] szlgctc..
\Z ul.a eg}, rg)oblr iidtilópalkja nogóll, d G\:in]g!,\,ilig ut.r g_vt osö§\,é
nretoL rrldu]. dc \an cg]- aula]s LejáLó a Búza\irág s(trlól j! |-gvo]daLa§ utci.
lüZ}etl..iil a Duna nr.l]efi hi]aLt. bí t n}i]i 1,iZ csak rlikdrl Lálszik, A ]rarlot
](ilcbb nádls ö\.7] holgászstégcltk.l r Du.ához Go do2o1t, cSelldes,lán \i
gii pih.nő ut.a .r]Lrleg], 30 },trdló\ !L. S szár11os, a lnlltas( til(ó 1á|lr\ al

371, Tas vezér utca
1.1(}llléler lrDs!Zú ulci a Rákóczi,Ligelen,
A ll, \,i]ágnabo.ú1 ka!.lijcn il3kuLl ki lcvót ekkor kapt3 _\z |ici a SZéclIerL}l
ó\ Ró!a) G\.'illg} rLl.ákal köti ósszc A 7önimel eg}slii|.s csala.li kefics hí
7dk ki)7i]lt néhánl,niag3sabb ó|itastr ]s rkad Kölcpcs.n l'ási10lt uict.

: (2) -918 kin-iil (?)
|L hl,10!ialó h!ílc.é| lö-L:lutlo:an ,!ry,i] sllú]..clti u: cllt'i kttl-
ilnrn alkd]lná|di l- 1|\lli idt) 1idikL:r .1rlr ]rüJ.!:.f],/ ,., ,i.l1/l?
k.rl i]li d!.\ h,ko! |;\na és ig. ei';\ |a)ltllűrlt !pittete.lleiet this:il.
'Icls Ltltólak ttLltzlet, nn§ll.,/€,r.ilr,,L/Án,LlÁ'' Ili\zl |.ít d 7.dLir1

|,ill, l1lló hanjű]llíhd i\, |1\,1ryall d,.t.g,:c] l hnlr.Ei tl|:..Arc iül
\ú l L'Lrids í0]1li jili],l:l1, ahal lahan l:iröü. nd!\ iöi|.l adl)!!Tu§fu]ll.

372. Tai,asz utca l, (régebbi)
lq1-] ]9]0 ki]7ijlt i n]ti Kodálj- Zol(!lr tl.r 3 Pelöfi_lilele ,

-37-3. Tavasz utca II. (mai Tayasz utca)
ój(] nrctel hoii7Lr rlt.a i Rákoczi ljgeten
\.!al. báI n].! kotábx. j§ lelel.ti r n."omlomh és nélrirLy lLáZa l nó}lclcn ul

"U i ,. ,,, .;,. . ,., , ,,, ,, \. ,,/ ,,,(9 l
kcnl ,\Z ui.r d Nónrcdj út |tol§ó hannddi.il jndn] és liih]] es!fiá+o/ nko
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Zalosan kó7eLitij ho§§Zil Lrlca: tiákóczj. RóZsr. a\ Szacn.n\i torkollik be]e nZ

eL§o l50 mét.j.s l7aklrszolr. EZIláLr lo!ábbi becslnrk.ló. keresltezó nlcák iS

kő!elkezlrek: a7 Alocl'a. Róna_!. N!iri'i utcák és e Hltár út TTd lzilárllburlo
]abt kap, lrilt folgiLtnu g},ujlóirt ii ]ehet. Az llcxké! !int()7ó, ]liz.ri kiiz(
eg},nránl liLá unk fó]dsZirlles és enleleles, régi éS ú], \ agy ri]itliloft ó|i]lc(.lic1.
\z e]só !7'i7 nrót.l.. keskei!. és es}ik oldilái s].c! gydloglárlta, Kósolrb cg}
dol|bo. haLdd á1 nrl d eléli 3 Hilfu Lriat, lnelrrrek nL].ldalán dz úio.!an ]]3.
..ILá7oll t.lülclcn n]int.g_\ l0{] n]étet ho((7x| s7]]iird buíko]aüal la]á]kolunk,
r L,l , li , l I,,.- ,

374. Táncsics }Iihál_v utca
]050 rrlélel bo§szú ész3kijli ilínnl L]tca n Rákóc7j L]gctcn,

^l 
elso ]igeli !er.eLlnz.iskor. ]908-ban Léiesii]l tl.d.lj ulcdnc\c,\]koünin]

ulci \o]t. A láic\i.\ Nl]háh lre\ei n 1l, \]]itgháborút kö\eló ut.inéf-
flrlio71itá§kol krpta A \lA\'_r]rnjíro]]á1 ági7jk ki a Nónrcc]l úlból, iZ e]eiélr
ié1o \e!)ka|iiLctb.. t!LiLLlk Du.ihnl3szli krL]nn,á]j\ ki]ztonliil, a _]ózsefAlti-
h \lu\e ódésj Hlt7it .1Z xlca lrlás]k lLrleznlénle x,r] !\ \zárn alall ,r SZiZ
sZol\7a| 011)dr A Rikoc7i rllcá]g lafió lész eg_vlrcn kcriilijút is a nrag.r§.rbb

]árlrrLnek s,ilnilJ, n]e1_1,.k lleLrl t'ének íi a \1A\ !lu]iár(n]. n]cgn(]l.]!c
nlnLrg} i§ nls\ til!]]nrál, lo1ábbi réSlelr a Haií Litjg a h.lyi : .s runnnbziá
lat kö7L.kcdik \7 ilt \7 ]ál\llrLrlko]a , nlltrdkét oLddlo. §dlogiár.ta \an, Kc
les7t.7ó. iL].i\c clatLrk.7ó rLlc:tk a \émedj únó] k.zthc] a K,rndó, TOldL,
Bltryhin_,-i. Rin(arc7i. R,j7sx S7a.hen},i Ka7it.7r utcák as a Le]Le] kóZ. Hazai
tijbb\ógiikbcD s/.p. nrgrl$b c\rLádj h'i7!k I.]c 1'.l. aíán},ban l'öldjZ]ntes és

n]ag.\abb a|ilasúck, d. rkrd ki]7li]k kéts7jnl.s 1ár\ds]ráZ iS

I ú n c \ i c r,v i h á b,. S í|l tl csil,s
] 799 (,1Ilerzt}) 1881 Gudílpesí)
.knúá|\,.á| tl.Li\li ni. Ilúlili\t1 ?D]iíi]lls, TúlalL\li!nl !.ul,uű,i1
s..,n)dn1.1\c]t la]linrk,|.ől tl:g..1l l]údán !:í llij1,!li;t"] 5:ú!gadilk
ki í g n Li.iü !ór lér:clí 

^.(]it 
,rJld,. \-|tíl L:]1 t\ P!\ll" JOri tdnll

"lá 
\dtt . l íLi.:í. h.. itdc]:]őd,:,\c a: ülnll]an lJ d,nr.g dr /|.1]r]

f,.l /;L] /i,ll1,ü, .\ fn.]J]Líi kL:hli,ck!í nqldI) ürülr|,li! .|ó.\ h niAn ín-
,.]alítl J\8\ kcl."dőii!fu,]: it\c]nh.k,.a,n, kialist ntegitt tlnAönl
ILi .1 Lo11,,i hnllídllnj !ónön1 l'j\\.e ';:;l.i a íilttll i, llultlló qonlll
]a,lljt! tJ0ll] l tirln Átri raü iv,1.1. .!l li!. .lüra! a Plitih lalI ll-
í!ií!]l 1: I33a aj |\.]: ti..?öílí1 n!cgic lll tí 

"úJr\]-!.!t:n 
t iL.n i, (iLkti-

l.| ú P0l:<li}i .ifu]dk!1,1l s.;.h. ti Lilídl ,l!gl.gulr ,:rzot! |)|ognr]j11l
niP:|:.|1l\il!lte. ,1 P!sri Hű]dP tL,<ílle isi/ől Kornllh ft<,iL: álií 1\1]
,ünriblil,uü e!íogtl;ll as súiíólií,i:<iIl híiülhli Iliútá\l lL|iloíídk e]]c
ü!. Bi,lL;Jl.ből l31t,,|ilLil. 15i ,:dbdliLjlld kl í ll,lli 1.1 .{ s?
bdlsLighOft |.|liása nnitl i| 4igí! lile!!:li|i, nloll Itis t.jtőlit ]''e
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]crirc ,,lii!í hli:lk dl!1n lí<:::it!l! \1nrúJd |!il€ r.i\.t 5 lu a!! ],\51
üláiü\i! d: d, !.\:íli l,ihDl!Ii\!ig ]360 hd ij !í lltdtlizfu|llili, El
\ig\itlé,ótí ]0 iftl: i!i!!aL 1. 136| el kie.r c.;sla, L,n!k Ll ü]e:]1d
k 

^l, 
I]!liL1 elilti !vib!| ,j;g in"nls?li ki|désckk.] lLegfugihh

/l1.1l a lld.9]a,'] .l /l., i:./iJ.gf/i ,l1!l ,f.J ná\Li ik íer\cilLl /}icü.eíi
k]n[/, líópilr1 tnLl.\..Éli lnla]!ozás,I,,di í.gld]ko.aíí 1 lld]i. ü!,
|. d.,.et!\ e l llnLi]ái! \z. nb!!za ! l l

375. Tátika utca
Ri]\ld. mindi)ss7c ]]0 mólel hojszil L]tcil a Paradj.lonr Szig.(.n
\.vó1 ] 991 b.n r tcl ülct l..de7ésekor kapla, A Ponl\ ulcábó] rl!d!], és a csi_
l()nrt íT utcáig l!l1 \í ]dké1t)Lde]on lilLiszcrú n),ríalóka] kié]rrleli, sze|. i'i_

] íúíika,.1 ki;:iirsagc,.ü l,rdk "látilld" ü!\eü i, .|l oi|s:lák\:i! ld bo-
|,nik 5úk e.í a ej.í hd,l1áljái nr.].li!.Jlliü J.l.]tl:i kttli di\:n.|
,aü G ulnatr !lóli|lü]ó ltdldi hfu)ndi paldá|l !, a]ún :iu g(l \jtágL:l

sal]iL1,1iJ1] lina k, ,l ll|.]iii fu,i.|liilsliül haúhibdn i3l0.

37ó. Temető rrtca
i!i0 meier hoSSZx L]l.i aZ.un]\i!osbin
P,rntos kial3]drLáSának idejél nchóz nr.ghatáIo7n , de 190().]ijtl bj7n]s ]ót.7ctt
mál minl önáL]ó ir1 nr.m az Yo .rlin irárün 1cnr.tij i\ \oh tz jdi;k sol!D: ! Inal
[.nr,ólg_vál hchóll. r még Letezö .,iiícg lcnrcti;" ó\ d iclcn].g ls üúkódii lcInc
lij, A rúg] 1enretijbei. n]e]],aZ ntca je]erLliis la\7al l]dtáro|ia. bii\e| aLad ]900
lijrüli sirícl]lat, \ !Ló\7inüLe_! \,15zo1l1 korábbdn, ! nrtilól clléíoert kozletlenül
! ro ünan ryi]t a ]en]etó ulca ]rlosl .g} ulcii\.] d |i; űnri] bclicb| a Fijlch,rr),
,,,,l,, ,l , \'\\',',,o] ,l,,,,i, D ,] 'í,,,, ll ,,l ','^, \
ncni;tblga|nrat bon\olil ]. r Bezeredi utcán á1a \Jn.Cli ú1,\a]i rril a P!áL
Láslló ú1(]n ál az.,(l 71r\xk f'eLe aZ 5l_el úlig, 

^Z 
ulca lbrgllnál nö\elr aZ

elejéü lalállr,rló a Dulrakclval Rt, ii7enre _\Z ulcábó] n},i]ik a pi3c eglik Lle]á_

rirlir, \égón.] .1 !aiúl] iliár(rr túl t!]álholó a maj \árusi lenletó, ante]],el szin_
Én §okán lálog.rhak,.\l ul.a beépitett§ége ltlelú§, Lakóepiilelek csak az e]_

só ]0í] ]nól.íen lalál]raók nr ]dkét oldaLon, a ]óZsel .\lúla ]]leNe G},óni GéZa
ut.iig.ln e azorLban ]rl cg}jk o]dx on e mo§ikiépüló \ndol_Lakóte]ep kö\e1_
lez]k, a násikorl a régi lenrclij. nrdjd ! lrjac iél llilzód k. kö7óttiik a \l.s.
O\oda epiilele\e] es.áiszóle \cl, A Tcn]etó utca l fol3llonn]ak n]cgri].]il
s7jlild brLlkolitú Há7ii. Észbe rcgcbbi, fijLds7jnt.(.sr]'tdj ház!k. a lrcnr,ór
gr,ár oLd!lin r Drrgasdhb. teliitér_beepilésej házak u oralkoctok, _liídtr lelles
ho\\7br|.srk h!Lold!].. lalr. i Nidol l.rkotcrii]cnról .rag nDrc, Iiótil\c.
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377, Templom utca
]20 nrólcr hosszú ütc! xz _lLsófiros]ran
AZ 19]5 2ó é}i pdr..]]á7áSkol keri]il ki,rlNkllásra Nc\ét, l kalo]ikü\ nag!,
lelnplo! roz lezelö urcakó.t kipla Kesób]r aZ á]],rlrlpárli idóslakbán. Pü\knr
.óvl. \áLto7talták. nüjd 199l b.D. a lendsZe§áLlás rLián közkilánatra \issla
Értck ragi nc!ólrc7 A fó íllró] k]ágazó ütcd .at]!jnkbt. ig.. s7ép.i kjépiteit,
jó lninösegii ufte§lt]. n]cL./ x körDle elek kuilLtrált lc|onyolitásitt t.(7i l.h.ló
ve {7 utca csa|idékli/ .]vc7.iij\el parkositLrtl e]ósö\elrj-e! p,rdkákk]l, sza|

378. Thököl_Y utca
.10l] n]ótcl ho\\zú ut.a ! Rákriczt_ljgctcn,
l 906 ban, a tedi]et elso p.rrc.]lá7ásakol 3L3]<1l]l ki Ie\ é1 i§ ekkol kapta
.\ \óltrldi uul lti]li ins7e. a Riklicli ulcál ó, a Tulitii lcrcl kcrcsztcz\. a

s7échei}, nl.i!i] ].] kló]rilct1, .sxto ]ázo1l uica, lendezeit _!],3logáldáklal,
re dben ta otl kerlcs. .sltLádi háznkNal, .\l ul..r cg\ enrelkec]ó!cl lollo]lili b.
17 .lk rlrkbxn i]\l7efulo SZécn...-i as Kazjncz! Lrlcákb!

Thökijb h lc. sróJ
1ó5.6és lliík) 1705 (\ino lédia)
a.i l lj' ],Ia.sl al./ l:1]!- t]! EJnll\ íej.J.],rc ió1' ltl! ,1 |\lii.áli ,l,|.g
i]tl] n,!i,,iIll Lilr^d \,i|áló! iruu kis)llllt1.. ! Eftl!h|.. np]lkijlí
]ó:' l.a n hljdo\lrl \L:itíiHla jljla,.íaííá]: l tc,]irnlíí.ííd lldi.J)lIg-
dla,|\ |iigg.!|js!€i hd].Lil ..1 kll||c L\apol)k |L:tl i|kl ild aldl li
|'Ogldllú F.l:;|; ,\1dq,!b1\./i{.t i\ a bú]..d\lil.salnlí i rl!í:hln,al,i,h1
/nIlJ_-.rú.ln, d 1.]:.űi hdneóí ló,\)J,.]] há-.lríágrl k|.íl Z}i"li
IL,üjfal ], Ilákó.zi t("?l| .;l.!rtlt.l .:.ll d hdfuh us Rlhi:i
nr?,t.t 

^ 
/il_q.& 1l,ij+i narcának l:Lizi;,itLi \ál lk s:lj|||\irR, lip|lt

d l)|ij}l Pa|n^r1] .1 tó|tji .ll!,i Hah|hutg hdtljudí,l.sülLlt!l,;\LijJ] d
kü|l|.ok \o1rd !lhaÍa,íll: !l a csits:áli c:ttpad}to:.r.l!lllo:tu|i Tha)
kij11 í)lil):dfus d ]1 l il \ f,]J:Olli/ ,Vnlti,, 1ót3 hd ZJi li I]olL1 hLib,]-
i\i nn n !tliü ii]alfu \l!]tki!\ \(illil r .\i\.lili(llt(l]: !ó|öl, l.ríi!eí
ú! lóhtalta a lnhd 1|.)li hliol! fultl, ]690 h. l:cúl.ní LldíL^dl
negszcrcl L)ltihL, iii.|i!|c,l"1i t,l1d\.1.1íik i. t,!|0\ |ad.ri őryiI
, lqdn]l nni| köí hlilu| I lihl kislrínxnik d. a|i:ű:!hó! .,1 njfu]: n,-
rcrhcn hdrcoh l0|ahb, tt\:l l.!l ú :.rtlli iilkij.llr.r i: ]699 b!, a
lnnloldt billl ki O]nl:o ::li"ríj:i\lsa! i a íi,i;]l PaJfu d k^ű2sidi |d|
fu]ljl]ih ki Ll|!l'):lniú:|i h.hií a íbi.d].l.ktrek jble .g.!1' iJ,lrll!.-
,?iij/ii.j!f },'rti.t L.tol\ó a|!ib4.9|. jl)bbd !llufu!} újndaíí ruiíL1
./ i.l:rI r. i(] d: ]70] nal |Egn]trll]í ]lála1..i l.dhadsárhdrcfu hűl
.4ll \.nl nlliOíl b!ickd?|,rD]ölni .1 niAOür(:(liai Ljl1 .'rI l.rl.!i;b€, í.
nl.ílak .! llún\lli! ]9()' ban hd.dha:nik .. a L1,,óti .ra,.llitll\
!. nl Pl 0 

"l 
La| h| h c.ró k. l

]8]



379. Tinódi utca
:50 Dlélel hoss7il ut.l d Rikóc7 Ji3eten.
l906 bln. al .]sij ]rarce]]áZáSko) dldkult k], ncvat dzól.] \ához]rtlnnn] órzi, A
Rákóc7i utcát és ! S7ach.n],i utcákal köti össze 3 LiSZt l'elcnc [lc! agassá
gáblrL .\ Rozsa ulca kercsziezi, Slilárd burkoltl.] nincs Kié]r]ieí g!alog.]árdx
é§ árok nrindkói o]dxk,r taláLhlla] L]fu|sa] szakaszáben en].]kcd(j\cl Jr i Slc

Tú,a Laníos seh.st!é
1505-15]0 kő|,ötl (Tillól) ]556 (Sálvil)
j ,,_,, _, . , ,

!,lli"furla)jr 5,ig.l|li| !l1 Iin-óli B,:!út fullnLih(lll ló|ök Bálúi
1or,n'!!hd k.tij]i\il lla^,.ílíct! k'Llssá]t lak íí in hli111 sz.|:.l1, \ r.:p.,
,!all;Ilo1 ü.\.ll, lln.ü L.1l,!k Ili o üdgOL)b h|l||?k ií11]!ehtlí Fi;lt,s l
íóni]:i)kk,:] 1^1\í hd ak ci||1i lcll i.gv:í| íll hLhik|i! Il:;\|gg.1 .!

liij:\.lL,|l b.l!\o,]jjaI i\ 1r/lr.!alat0l\ alapi,in L:itt ]tís ]íl\ t llk€!
lotía !íi íani\blildieli ]Ií^,ci |!Ilo,d alfuk íl,,s1!l a\ indílá\l d ki
\ibL,] "ú!\í üodd].r1 \.li1lli.l i\, Ii:nn:nt 1\isrnó n !d 1 ltj]la\
GáJrLtlí Ga:l In\ EnL!ft 

"1.1ű.ííak 
f.,5d! }isnrri;róOi, _\ mag_vnl

|] íi:l It (. l ni jgúzáh h,l ! a1,1ü 1 |, é|l i \l l űj !

380. grólTisza Ist\.ltn Lltca
\, \í,. -, ,IT,i ,,,,],]

.381. Toldi Níiklós utca
35l] métel ro§s7ú ulcr d Riikó.7] ]is.t..
\l ] 9l}{] a\ r p.lr.el]áza Skoí Leriil{ Li.r]akjlásra, r!c\ él is ek]i|rr killr A 7 ütc d !
\.suliol indl]l. és a lánc§i.§ L]lcál kelei^ezle, foko7ito\d kir7.]i1 l \cnedj
úth.7. dho\r d Thakö]! ulc.] k.7l].ia.cl, t l]_llcli kdro]ikut lenploln ke1l]éné1

ér ki. A kesken_vebb rLl.'ik köZé ioltozik Alok es jáldi 1öbb|}jl. c,tk a lrrlcn
da]on 1alállr!ló ]]aZii dónlóen kerlcs, gonLtozor1, cs,rládi hiZ3k

IoIdi,|Iiklós
1]2a kih-iil (NlslJulu) - 139a (§ag].íllu)
1rp,ir l]i]n1 látkk!\,l:b.tl bi .lo\ rüllé!\,1ltilhó1 s:Llnna:ott, Eló
l:.t 1]t3 hl .,liii l]_'i.] i.] lr.l .r/"qqr LJi l,,d, POzs0 .1i i\|ffi
rpilell lli\r\r1 i\ lli|nlg\ nlid 0: l!:Letgokli tt\ck \znlglldnil.d
l;1ll ]_ló-i lr|, d: ]íLl]illha , ?d|di .,.Hhd" hlfta!l) u,lol .\1.1tnnct
H]Eó ,./.hi|.\a|Jdni])(l"' vl! a^.:L:t. ]J]:-l)|1t lcf.si 1_1.\J 35 ó.,
í:an'1tst J,\p!, -1_if] lr., n, l,)/,1kn,,.rtr na, i.l;|Jr/l

382. Tomori Pál utca
]]1) n]nl.r lro(\/Ll l]l.a i R:iló./i lrq.r.]]
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A ll 1iláglr3|o 1kijlelóerl .rl!ku]t k], rle\,él is clkor kt|ld. biil néhán}.hál
\Zóí\á }slcúct n]ár a kat i]]á3hábo ki]7ift js \,oLt i11, _\Z utca a Ka7incz!
és .r Rfirdr,O\ijlg\ !lcákll1köl] összc, 57iLáId blrkoLil é]kii]l, dc mirdkél ol-
tt!]..1xIg]alog]ilda l'áSi1o11, h!7a i löbbségűklrcn szóp.k }gvdoLnb!onuld

-,, el , t P, | .

1,t75 kö|iil (2) - I52ó (]Ilhátr)
(,n{Jli llx.í. dl:l úg|al4|::.liri íi;kd])jtár\. u IaL)nil*.l!i\ ,1l,I
Lt l/,J:l]gr / jj dj]nnháiui kip.lJh.k i\ t.lszlsijlí, 15!1he köü lli

^,-,.1?á|d kú\,s:lcl ]nihónil hndeíctí. i\ lirnant r.|!rn,ki fe:ar.L, u
, |i"lat q)]ú. |,oPtLlltil k.ilt. ]5:ó bdn 11 ragi \.t.E lg|iL í|; l!
:i|t, ú ] o]r;.,i Lsdílihd]1 .:j a:.,!lnlőílen kii,.].lü1l)fr ú€d i\ ci

383. TOmpa Ntihálv utca
]lio n).t.l ioss7úlllc,r a7 A]sólároibdn,
A ll 1jláglrirbtrlú tláD, a a]0 !l élekben lltku]t kj. e]óször a Gag,]rnr nelet
},.l|t!, \ Tonrtx \li]rl]] re\el l!)|]l (]tx 1iseli, Eg\ ]cil(ncl jndrL] ki i \].1g]ar
ulcából a Dorilr ut.i lili, nliid erlclk.tti,r ha]ad 3 Szö]óheg},ul.itjg. Vj_
szorl],lig \7al.s. hlzai fi] dszilrres ragv nralasrloll, lcólil bcó]riléSes hiz,rk,
S7é]]ei fásiioll, 1abb ház elo1ll \ i|á!ág\,ás itrlá]hat(']. Jáldlil a] .s3k eliZorltn tx
Lálkozhalunlt

To,|ptl Mihőb,
18]7 (Rí, asioklbut) l868 íIIInjd)
Kl)]!t; u lPi ]k]r*li il',l),\1l *1ik legjllL"llisebh kiptneioje a:
1íT,1le\.l.:i;ldsil. Td nó]u ifl.n! lel|ehel\a3i. ]3J: rs]., t.ll]l/ ú
,Li|o,paula kalLjgiInba dljd 

"1irl 
::0kúnúk h llií, hll.it| bijlLscl:.

ttl i.gaí !l k.lósílí l)di],gi]/a!l ?.íliíi hdíLis,'u1l íblíO:al! ifd!kil;dó\\.l
ío|dl]í l 

".i]]íij]íé\a,t 
lii!. Bahil\ágl*ft;l ihafi lijllc l;n\,:il i !dJ]ús

", d ' !'-
Lo l.n,ft d pqi fi-!E|;t (\ s.L.Ir.httl- igin elbgldka a h.j.i papsá
gD! ,1: "l,idlnnbd ekkol hl neiralí 1,1]h \c^a)l!ú lld di,|dd,]_
L, il a \1banlághilL ii!a|í ]313 O::!n a Ga,"it l.á l.lg.lfi n!,E.l
|';|öllk!l lg 1ilt lanlh hc Ill!ü! tL;ba|i plI) |ijzí f.íl n llh|4h,líit]lkö-
z.lh. l35]. \:.|)ícr]hlrtal ha]ú]ái:: lL1llll kö:!|:s l.!kip,jtía|.t ,1 sza
had.\ágha]L hlk]iid l!lálr Ltci)n. iil!a íeí.ztl ki d Er1:.li lut(ldjJ úí
Ljolí; Áei iali:<,lát L:L;hdlotan /alLotr tlna5:nk k|j:í í.]1.:L, d
hdlá|l,d nrl0 k;i.iill;(L!5f/ .j!,"sliii,J.\.;al n aellk.l P,ir hlirdPpal
hdiá!ú Lil;íí l. ]1T..1 rú3llliiiu! iúnnüd:fu ki|l";i 

"1uIi\í|!ljí.
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384. l'ókóz utca
]50 nrélel hosszú ulci a Rákó.ll]igetelr
N)onr!olrali!x] n]il d Ló1 \jlághiború kazijltr be]ieiiletj larkópcke i§ lnLáL

kozunl. Lt. ne\\e1 ekkor lnag .iics lcLi)L\., !7i csak.r ]1 \i]ághib.rUl Ii\clö-
en, d7 5a c. é\ekben k.rpotl Hog} l]iéí Tóki]7 utcd jeü a lrel'e, xfr po.1()s

n!g\,!lil7.t nln.s, bár n kör[},ezó nt.ik n lld.r§glsibbtn l'elszelrek, s íg},c
része| k sebb, b.]si! }ilg}iii10 lcrii]cl Lé{r.]]al]retetl A \ém..ti úü.ll ]rárlrnz3,
nlosin a TilrJ7 óS Knélich ulctlk!1 köll óiizc, Le( lll.n kelcs7t.zr: a Piznán}
Pólcr es Ha]rulL]lce kt n]ag!sf.r7ii]tsagti \ .7clókkc] c§ vlsj7erk.7.tü !il]!nr,
lr§7lop.kkd] is lalálkozunlr l5-]0 é\,\e e7e]őn nrag re Llezei]err kópct. u
lotl. nrp ainkl! 3zo barl Szépe kiépiih ulcálá \iL1 r.nclcleil. kencs cs!].1di

Iiznklin1.

385. Tulipán tér
Kiize]res neg\ Sitgú, IöZponlr 1'.k\ésiilél n Ráko.zj-L g.tcn,
,\ iigel parcellá7ó aalalitottd kl, a! dc]l,r ne\al l!06-b3n 19j0 1ö] Szab3dság
lal nól.n lolt 1r\iLlánlrí\i. de i kö7|r.l\ nri]rdig TlLipán tarkan( tar|.jln
j7ánnn] I]lcLlcti ne\ét lZ l!]9l-eS xlca|éllende7éskor lrrraillosin ]s \i.\7a
ka]ria, _\ SZépe|, bcl,i; kjs ultLktl, Lazcpert kcreszfteL kiélitctt, p.rltriosiioll iél
],arűl kőrl'orgalolrr hihlt ]60 .ra1.1 hosslú últc!t(.], szabá]_107!a a Rákóczi és

r Tlrköl]- Ulca f'orgaInrát.
1ll úlit1lli;.lsúk,ll .1\d 10<|a|\ás La, ihcn 1;glnl l.d\,:1í k.|íí nii:

"ö,,i 
1|ulő\j L:\ ful,a,ll] ho::Lil| L,gki:elchh Illl Einrfuhll! l1,1l|

,!,

386. Turján utca
::í] rrrélel hoss7il rLlcr t Pctijfi lillctcn, i Bczcíédj-Lakledi.l..
\ Tltrasztl Fe]erlc ilújL i|duL é§ So.Ug!\,ár\ ulcáig tnl1..c!al :00l-]rerl,
!t.lül.t kitltkiláSakol k3pia, IöLdszintes há7ej \iihoztlosak, nrcd.ln nilusú
ik, nrcgf.lchrek eg) ke]]en]es. kerl\árcrj ó\,e7et ki\án!llnárlr3k,

1ítll,ián .lníQthai a li j,inlkn lllj lfus: úh lili\.ó a ho]alii:tsttl'ti
ld|ti!a!l nhlü,ta r6 íeij1lllk ü]líli!ióii\!|. í"idLtí íl!jL;]]o, Lt,

rrl.J./i ld/1^1,1 1l:ór|l1tdi í.li .\ó lmátúba,ld,ü(l1,

387. UNIVERSUM ÚDúLOCENTRUM
DurLahiraszti Leg.lgrl)bb i]diilij .\ S|orlkcirprlrgje a kclctl Bán,!ala!e§
i]diili,r.g,-edbelr. 3 NóDr.Lli úüó] nrintcg} .100 lrólcne dé]re ].\,ó..rciös,lavas.
55hektáloS(.ri]lelelliZjl-eSl-oilfiólkeletre'l.]iilclúnlaLiLhaiócg),1iirc]o é§

csoirak3zó tó honlolo, ltranlld,rl éi S]roriléleskn]óDy.Lke], \en]7ctki]zl

18,-



]cts k_vl el Se|!,elr. r]klrllr)3! ]at.sil111én]-.k ó! e3r,drólköte]pál}ás \iz]sizésr lc
helöség \lljd ! \ill\p(!íok sler.]n].5eit,. A n),drakjk |.lszéle pirnzióópii]et
\er)Ctag]ó\e] és kiizcL iélszá/ fi.r l]plsU ap.fima|r-ahá, áll I.nde kezésr.,
T(jbb s7áZ Snioli.]v. telris/ as eg\,é]r spofipi]_1ák Szo]gálláli d IeDdéeel tjhc
n.lsél A sporllt\lk]1ol as keDl]rirlghc7 a \elnedi úlra]], a (oci_Coli lclc!he_
L_,-élel sretlbcn iIduLó \rp§llgir ut(! \ezel,

-388, Uzsoki köz
]()(] méler hosszú 7sákut.! a7 AiSo!árosbarl,
Az LZsdii ü1.1 jobb o|d!]ánn)ilik, 7futulclkanl A7 ]980_as ú\ckbe. keliih
Lj.r]akiti§li. éS ]9Ei ben k,rpld.e!et r\l utcíbin 3_]0 szép itíté§ii. kerlcs
lri7 talitIl]ato, G]-r]o3já1.1,r a7 úftesl rn.llctt njn!s. 0 kenlósck .r.]leit ljrácok
k!] ji la]alkolhttLürk.

389, Uzsoki utca
580 n]éteJ llosslú ut.e il nl\(;\ álosbtn
A7 nelel all960 !s e\.kbcn i Kiíálv ut..a kelté!álá\á\r], ]neivból ék ildkb3n

, :: ,( 1 ,1,1 ,, ] lol
cl ].h.l lullri i \Iagval llcjj!. \Z ulcának nindössze kól, ki!.bb kiáealo trl

,l, /| ,^, ,, K ,,U, ., \,, j ( ,, ,b l-
cák köZé. ]itldd js csak s7ónán}l)sln latá]]r,rló. A lkóházak t.glcs.k: szé]r,
el ,,,,,],-l ,l C,, ,,.l-9,j

"(, ,l ,ll , \, o l(,
.l l, ,,, , ],, ,.!,elc] , l. ,,

kokkl1

390. L JH]\]tASZTl 1 i]ihaí.szti iidiilólelep]
\7 l|EO-as é\etrbc| a HE\: i]ltrnúi kiirii] kiilakuLLi n]-a.!lótcLc!, a kesijbbj
l-e]sól'ah r1r,r_gJd. mel} Iidldktllásakor n]ég ölú]lo lclc|ii]askant jöt lélrc. a.slk
kéióbL] 19t]0 b!]1 \a]t Hnlnszlr ré\7élé Eklrol \.tle i'eL a liazsa!: i
D,l i,( c, \',j l , ,l ( 1,1, l ll_\,,, l,, ],
lTE\: ál onás kölc]i lel.lilelrc tcljedt li

3q|.]JHLl,\|Ll ll l,_f\^i l).lMll-Dr/, lril \]^
A7 t . hegli \ irL]nr.g!ec] NIjlLennllItn (.].p l-e]é néró olda]án, ! Drezoglzltaslt
gi leriilcl|. lr.akeiödö páLyák. tIl!l!]os3rl.r Lo\ts ul.a j es szallr aIdll taláL_
h,]lclk ig\ .nr iti a rá.keíei Dunl 

'i3 
nlrjsz(ikti kjed\án],a ]s Nlindkal pil,vl

nipt7.li. és t'oleg haíÉgekcn ]iiolralLn( Natjrjk izonbal nrcg \..nek Szán
láLr !. .r]lel .rZ Ljh.g\i t]diilljregl,ed ! kil7n]iilek le!es kiaIilós. ulán tr 1.r
\ek szerlln ltkinres).dda .rlnk|]. a. BndlrPesl, ,rzal \íill.nnrlün_telep lcló

ls8



392. UJTEMETO
Du ihalasz1] egr-.llcn, nttidnrklrln is nrűkin]i; lcnetó]e mel),a vdsiLr\on!hó]
ke]ene i Pe't] Liszló úlról nyilik 

^ 
r,r\al.rlozó epii]elében találhdló i Tenel-

k.zóSi líodá, elolte aZ utcá[ k§ebb \,itágkeleskedé§ \i.. A lcnreló a 11 !]]ág-
hiborLlt kiilelőei 3llküll kj. akkol |!gyn!k ninij. .t.lrlpianrkbarl nrár bőYités
le S7onL]ó j._] h.ktánrj-i lcriil.tcn.

393. L,1 ulca
\ nrtiLóI} t]- ulc.l el,e iZ Alsó\i]tos]rin i!31]-]g.

391, L'ze}l1í lelát,ó út
Níülleg\ l]0 ]néler ho*7ú ].j! (; ül r fclsó .7ig.li Duni-]rnfiJa
A h]\ ataLns n.\cl n.Ln !ise]ö l.,laró a Fó ill 1-18-iS §7án]ú ház.il ágizik el és

.g], l.]tJ!cl .r Duln feé \,ezel EköZben s7é!. modcrrr ó|iléSii, n33},obb hi7
ne]Leli hilnüa él .L d pdfih.7 lt1 as7!kn!k futdul. § mi]lleg\, 6(l ]0 nról.í
Lllii ! ]-0 .s ó\.kb.n öllliidcj, ü,r lr1is cé]ra haszrosjloft ii7cnri tcriilcl|ez ér

395. \'adarsZ Lltcil
.\7 \iliL! ut.r d P.ti;l] ]igc{cD ]9]] ]9]0 kol(i{t

396. \ladvirág utca
]r)rl nrai.l hosjzú utca a landj.sorll_Szigeti iidii]oleni]el..
A7 ulct nC\.1 irz l9!l éli lel.llLe! e| de7é§kol kxptr A csarda Solt]óL 

'Lga7ikki, é§ a kőZeLi DLrn'tlír7 titt !7.3)r. k.Skcnr..ti; ,ligelcsu!s li]é. rhol i csr
1ol11ll solrlá] él l.g.l Cs...t.s, tilig n.ddig lár1 ul.a, Zönrm.] kjscb| héltégi

397. \'asút utca
:ó0 nrólcr lrCrsslU l.i aZ ALsór,3rosbnrl
\ D.Z!a (;]-iilg,v ilüól. r N l i\'-lrLu]] i|ótó eg\,.m.]kclti!}cl }ezelarr§útill.
rlrris rlrklálépijLele]h.7. a7.g),k.litii7.1(jan},t.! tclcthel _\Zúiie§l la_gia|itasű,

kocklkin.s, .r.]1.|lc eg) s}alog]iró is \ezel a Ntóricz lsjg.nnt ulca itlé esó
N1AY házakhoz, EZ a gla]ogaró a Dozsi (i\,ölg\ iLl s] dS ,línú há7al kir1.
ló.n igalil ki i mlgdsrbbx. |eló glrllrgjilllából, .\ g)aLoglit mint.g], ]00
ltrélel Lltár k.ft.liLili, cg\ik ágr .g}.i.,cn lra]ad lofnbb, ! n]iill aga beki-
n}rIodili t \1.\\'Iá7ek köze, es ofi e3:, ki\ebb. 7i!1 ut.astrrt lepe7 lt-ásd
\I\\ l]ázak !iir§7,') lllft ), \.rat]0|] bd. l(t}]ta, alne]} s7orosln oss/elngg
i 1 anjllll, nrer1 !n.a]( l.t..itn.n\.rlrcl \.Zcl.



398. \'ásárhelvi Pál köz
lS1l métel]rosszú ulca !7 A]§ó\!ío\hxn
_1Z L9]-l) .s ó!ck c e]éll kcliil1 kit.rkrlrisra, ckkol t \1!nos l'lóra koz n.l.t 1]
sell, \1.1i nc}ót t7 l99l .\ üt.!ié\rendcz.skor klplx, _\ köz a \:a,árh.]\j ur
.ából nrdul k baLr,r áz ú1 utolsó harrndd'tbrn eg],j0 Lrle(eí hoss7il .meLkedo
!cL, ú].tld pál1]Izarnosu fLrt a \'ás,irhe \ i ni.ával, ós ]00 mat.l utáir a \,r\út
kij7e]ében l'élköri\b.n \ iss/.1kdnr rlod]k a Iinrlulisi ún! \7 útlest í.nl1.7.t1
de kii ón ]ára,l n.n] 1t á]lra1o, I]i7!j sZé]rek, (.tszctij,.k

399. \'ásárhel__vi Pál utca
l11) ilélel lrrsszi u(.r rz _\lsó\i(^br.
1Z ].]]0.ei .\3I .].jé[ kelii]1 kirlrkíl3s|a, Ntiílos Flora na\1. A \.álárhelj-i
Pt]] n.\.l 1.]9] t]en kttl! A Királ] u1.1bó] .tgúik k] jobb old,rlán !
Hxli§7irlr sz.kis(l!11']L eLléloel) 5 8 mélel széles ]rldl! kcrii]r kji]rkilsln EZ
]elrcli| a t.s7j a hi73k clirt( ,7alr |alkosjl.r|i 1.1ii .t Lón.eho7i\il. Sol dr}, háZ.iL
] , ,, ,, ol. l l,

ca(l']l kili]a, ] ag]g kel(.., .nre eles, g\akl an \ iL a§7elii hizlk 1elleIiuli., Ig1],
,.: ,ob, ,. j Jl " \ ,9

1'rr cl a Fiizti ulc!. balddtlo| x \ 3sirlrcl}i kij7
ftsíit*?biPál
l795 (s.,.pe!ola\ii) - l816 (Bula)
I'í.4)il'; nr!nijk d li\:a \:dháI.:á\,i1 l|\ (l Tl':a l0/!1 l,,1.1/.!úi!J/
k l!í a!aP]h1 hdi!úúlk i,gt. sjtll nenr l 1.n .n] /8_rj i,il ,,lgúi,1l n
Il?ltr ?! !:,1.1i l D:liJi l., r tj,itt !1t;i:/la\a!.l,i d, d il! dir.nrln.r!-
1ts.],J!i r.:.rj\i]k,/. l:cii\roll a:l lj, nlr.. /:..]jii]ll7 d]l]/1.glr:,ll3l;J
f ]gl dll l; /i,.:1.1 nl.i!huló, Jc d"l!.t1: 1.1lár|r|jl,al lldt ntll tttdott
tr]l r.,ln] \.] lllL: s,i lj&:I. j ld ! l dll s hi:idi k c..k ]1). li i i \ l, i.,]. i }i.
J,rri.]llr,l]]j.tj,]/,,]jj{{.n]l-niljr/lrnrr(j/ll),?iisi!.iíí.l!án')rl!ü-
k|ii1,.1 Tí\11,ij]F. t Tú|silid1 \íjIa,:ü l]rlúfulll i!l;jcn ilt,r,ldkli ,l|1
r ini I 1.i,]i,/lJ/, /ii L|. ik::.ri 3:]1],]ú,] Ilp.!! a, rlqhd!t,

100. l,jzlr,.iR()S
A DL]nai i iili]I._lr\ed (Du.a |.g},e.]] r.l{kábbdn has7nI]Lt e Ie\eze§e, ri.]\

c ,D,,,', \,_D, l l, l, ,ll
Dxlra sétfuL\, Dunr kóZ, Duna ].iiról és il cl.kh.z kt|.soLódó Sorolsári úli
rúsl (.l iiLctél. vo]utkolik,

,l0l, \-örösföld utca
550.rat.l hoss7L'r lnc.r Pctijn ]i3elen, a B.7.1édi ]akóleni]etell
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A Hlll(71! ulcálól i ln3L LnSZLó ntiE iarl. rg! keles7tbc. átszcll ,r teL]eS L3ko-

lcrülelet. FL§ó ie e .ltórij 1.1]._q.t mütli a m.gszo]ioLl ]akóp3lki épii].l.klól,
Nenr cgrttkjsos é|üLelel,kell.]á]kozulrtri, lllneln hossz3bb. kót hJrotnhlisos
]láZikk3L.5-ó eg\tinmr, \lgy hlsonló ópülct kilctj cg}'máStn r lrtá]i\ud\!r
raL. \iilio7dtl)s hor) okziltal, sli]Lle a leljes le]ket bee]]ine \ sonn)g},\ir} ul
c,r Lrlá| i b.épitós kópc !áltl)7ik, L]g_,-]dkiso\.1i]lttSzint.i családihá7xk kölcl
k.Zn.k. EZe}, azolrL]llrr sz|rrosabbalr eg,vLllíslroz köze]ebb, kjs.bb lclkckm 1ek-

s7.|.( A7 útl.\t \zilárcl lrurkolltú as knznrú\ .kk.l kiapilell
L'ir-ijslölll. ll:.g|lolii!t !aiillh!ió liil0 11lpld.zí n. Lhl!1!zijl, r!|hli
üll1| l. !i\:60s lisó ntH],llalil hdful:li !nl,!p!ü i\ nllájh).ü kdll:i
llnli|.l, Ll:t)lí 1: i!l1.i lótö\|ijl] !"1.1rd fu,sd'i lE] d!unlirillú1 l(lt
fultln:! ii|Jaii!\ liő,€1.:ihói ]i.].lk.:ik. ls Dlruhl i:íi]l ttc t i,lk! .!|;.
\tiitlll, ie,_:ill}diHl d Ioltt* rllllü helr cl!kcln 1;,-ijj s:i"!.rdi\1, .1 h.]úl.
!,t!,.,1k,!|l.!a;|'|)l lu!l) \ !s \ !3a riilt.|i rür!l

402. \'örösmart]" _\,Iihál1, utca
] |50 lnéler lros§7il utc! t l].líj\ iLlolbrn
],rlla kiniil u cg\]t.ri Tisz§iscló tclcp pdr.c]]áZiSikor keJ'!i]l kj!]!kirl,rt.
\.\.1, m.l}.1 azlila is ólrz, szj lén ekkor kapli. Az hzséb.l ulcáó] dLl] es a

]aórósL Csona Sáldol ut.ái3 1 l, észal-déLi irán}rL, d.tókszijgb.n éS eg!,e] o
iáloLsigbln k.l.j7lczi}i a Drmi!.ich, Nhrd\z.nt}. JerldirSsik é§ l-iilvi\ u1

.rk Szalc!. ttc tl.nt szi]árd lrlr.Lolilú. aZ ilnle ö l'orgaLoDr kik.liilj, lri\.\e az

Fr/sébel_D,rn!n|jch utc! kö7ötti s7ik!(71 ahol xutűd\jtó rnűIel}ek éS e b!|
lin! l.n]pLom ttlálhaló .\ ]9 ]] c! szárn a1.111eg\ kjsebb t'e]ek.7.1j nrhál és

dl,)g.l1uí'] n.!cliloltho| r[iikodrk,.\l U1..l lakLiháZ3i \ lltgosjn)ll cló},erlek-
kcl ós gonL]ozott úlp.rdkákliil, lendezeli képei nrutllnrk .\Z uica 1ég

cnelkedőlrél, s a ildák.il s7árnos he]r,.r ene iehc7.n lá raó Lé]]csófok tr

|'i j l ö5 n, u í l!' ] I i h t l_r'

18a0 (Pus:|íul|ók) l8 55 |P(\l)
/-1rltlls, lri/nA !'l lll;nl.1rl; í ]l,,]]ll..]r ,l1r ,inlrrr, , a) ful liIL\ kóhlí.l.
l,/r.] nlgt", L,'9,1.',/i ,iii.r"/|i ,li:.lJ ,L, l]'elraJi gld}.l/ll1,1 n.,l
|,i úlú1! B, il'\1,1.1.1 l /lr/ir,irI(l 1,,_.1]r:/il. í\,h,..] Líel]alhd L:!

ldllr]\j./ll.Á 134] J.q, e. .!. L:t:::: .llik ill!cíi;jl, t]. tmekkoaitöi lct
l./r .klí t]r/ll,J."r.i /l],r na,! /.l.,l.t ll.c l,!,]_í l,.,. ,l/k, a h,l
fuiailyt')! s:ólL) 90::d, l , Zliú li!!lija ,l..e].l(1]i. ,?f! d- tlg.'\:,r
:l:tlgbul is lLllti ttlt lil)ó-!l)i ,\nk u: iinid].N dk ilí .1,ul ülílg;!1t
iaiiníí "\cl\ l|!íc||,n,iie _!ll'lllJí lll! rl l /€/,J/llrihl) l:i|,:kk.] ha
!,r!dlúkld! illilldig Liisa,r l, _, r:/,trarso,\'Llisatlt r:.l!i:I. is ü]|\t.-
lt\lLI 1,1]lil I:gtltás l ll l1\Pn. a laiió li.l; ali\lénlioi jIt(lirt(lkdí

]9]



Áz MTA fiegbízásából sze|keszíette ,.1 magrar helye§ílás és sző,a-
gasztás Jiíbb s,abálrai"-t ]936-ban a KisJafudy niftaság elyik alapí
íója, Tallywl és BaJzánl dz Aurón kőr wzeíője A ,,Szózdt' cimű
!e/se, második henzeíi himnussz1! |ált. 1318 ban ké]liselő. Mínt Kos,
suth íblíélle hfue Debrecenbe is kővtíe d kolnán|t_ I|iláqd uül hui-
lJ.al l .,|-b. a L, a\N.h_,- Io .J .. 4t ai.4Áo4 DL:lJ4 ., a :A lJ A.)
... |l. l .,l-b. . l-. .l l, ". "-. _..H _ ?ng) k_;l a. . 1,1r" f.ol..

pdpírrd ,,A űn cisány ' í. a legnélyehh narlal rdpszódiál, amebhek
d- . d;,.. -" lP. Pl_. .aJ ,J.úr. úldn.,.. o en-.r."a2:l- , |b]i) , 4
E.ad oh, J{]ro lol.- ", 

- -_. l., d, ., ?]aJ?lJ, -lníoso|l'r,N. -óJl/.
/jsze. l355-ben beleEsége id|t Pesíre utazox, ill .l]lszélhűdés érte és
kél kap mút,a meghah |ináblak Uán]ja Deák ].e/ehc filí, dkí ne|e]
telér kre százezel fari tol giilijtt,

403. Werbőczy utca
] 9]0_1ól a 1] l,i]ágháboru végéig a mai Kodály Zoltán utca a Pető fi ligeten,

404. Wesselényi utca
480 néler ho§Sá utca az A]sóvárosban
A volt kastélylerület parce]l&ásakor kenilt kialakjtá§ra, k€Zdetbcn név é]kút.
majd a községhaza mögötlj 2 e§ utca ncgielöléssel, Mai nevét aZ l9]0 évi
utcánévrendezéskor kapta. AZ lpaíos ulcából nyjlik, pálhuzanosan halad a
Földváry, il]etve a Mátyás kjrály utcáva] egószen a Temetó ütcájg. Keresztut
cái a Templom é§ a Kj izsi utca Kiscbb forgalnú uLcá, niDdkét o]dalonjó1
kiépilell gyalogláídávil, padkákkal, közepcs ]néltékben fákka1. éló sövén)ck
kcl. Szilárd burkoLata nnlc§. A haz ak vegyes épíiésűck, Egyaránt ialálkozunt
még aZ 193l]_as éveklejellenrzó falusias, a kéSőbbi évtizedckre j etlenvő ker1-
\,fio§i és az elnúlt 1dőszákra jellemzó tetólér,beépjtéses csa]ádj lrázakka],
L]tóbbiak gyaklan a rógi falrrsi lráz mögött a belsó udvari részen épűltek. Az
ülcában kolább] szélese]rb árkok leszűkiiltek, azokat feltö|tölték és a he|yiikíe
üftetett é]ó sövény ke]lenes utcaképet mülát,

Wesseléryi Mikk;§, báíó
1796 (Zsibó) ]850 (Pest)
Palilikaí író, az MTÁ tiszleletheli laej.| a üag,drcrszlrtí relbrnetl"n
zék eg,ik |ezeűje, az e|dél|i e eüékwzérc. ]pa ba r.oros baráísá-
gol kótött Szé"heryí Isívánnal, eg|iill lettek ry:ugal-euúpdi íd ulmh|
,,, l, ,3,2U /a Irö_j,l ._..)11lP4-i ó __-J_.." l|.\\:J.! .ai_
i.salin mektette dz enbefeket, ekku kaptd az,,á}.lízi hdiós'' ielzől. Á
,..r rn.-áLlfu ja.Jl l,f. úa .b L.d._,tcao ._ l.a-."L .,
,l,, l,,,/J /§ 4l.!_iL a Hlb.,J"tl.a.ad:-_l p ];t,I0, p".,-...a-r
elnénínisáld tölekedet!, 3 éyi íogságru ítélték, de súb,osbódó szcnbdja
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miall ]810 ben le.lelmel lfupott_ Élde ulotsó é izedét szemhdiáldt
vló ere!:lméIytelen küzdelue töhölle ki, ]313 ba l,dkoh s belegenje
lenlős része filt dhhdn, hag, d kalazsúli arszágg,íilis ís kinant]ía
Erdélr uliójál. 131E sze?lemberébe csdládjál)dl a manaorszLiEi
L oE l,-!,... G ". -, ]3b _-_.|.i.- aP,,..!-tal l L'-_E. -

ek íblisnelése kö\,elkeztéb?n elftsztette hitét d. ellenállás siílerében.
Ehhez a léPéséhez testi nLlTnísága is hazzlijáfult, ]850 bel.únd, ha-
zatérijben hdlt neg

405. Zágoni Károly utca
Mintegy 800 nélcr hosszúl utca aMÁV a]Só városnegyedben,
Hétvégj hobbjkefick létrejötté\,e] az l960-as években a]aku]t ki. Kezdeli
nyomvonaláva] e]ószijr az 1970_es tó*épen 1alálkozun]{. lrivala]os lcvet {7on_
ban csak l986,ban kápott. Jelenleg tclic§ hosszába]r egyoldalas uica, Az é§za
kj oldalán mjntegy 200 n]éter hoSSZan a ieInető hátoldala talá]haló, Ezt kö\,e
tik a volt ezőgazdasági 1ermelőszövctkezet keítése EZen az olda]on fut a
villamos tál1ezeték, és két túzcsap is lálálható, Több családi lráZzal ós mint
egy 30_40 hétvégj házza] csak az utcá déli oldalán lalálkozunk, Itt §zános
ryü]nölcslákta] \,agy szólővel beijltctctt tires te]ek iS akad., Az lrtca elején az
ilrgatlanok hazszánot. á temető tltáni utcaréSzen az olrban, nrár csak heryTajzi

Záso i (Zágo|lJ,i) Károly
1326 (Szatnál - 1867 (? USÁ)
Ilahúd íiihüdraE!, najd az dmerikai hadsercs ezleílese. A 48 ds sza
bdl]sághaftbdll Bem Jó.seí íábút ak.re/egébek halcj|, és fdlolerő
úllalkozás.liyal ket.lzef nentette mes tábanokd élelél Sebesűha.
olosz íqgsáEfu kelült, ahannét ]319 szilrcszLefén nkgszőkőx és tött)k
Jöldrc nenL ]E5] hen Iszütnlbulból Anerikábd ulazolí, ahal kitd ultd
a szdbónester|éget, 1. dn1íkdí palgálhábarú kiíörése ídeién Áshóth
sán.{ar Us. lábornók ldráCsbd katanáfidk jeleniíezett, őfnaggá nc
vztik ki. splingleld me ell fant1s cratában wll iszt. Az erdeí cí!ía
,,Zá8onli-lal,dsrohau" fléveh lonult be az anerikai hadlöfténetbe,
Zágonyi Amerilu ünnepell n eweti hőse lel, efí nemLsalt a ytiros sza
baduh íe], hün?r" egárz Missauíi á am. Á pő.ebrnek ídilönős ielle
gel adafi, hagy meeíb i|O d d2 egór, hllJi hel\zelel, anliyel Zágo !,i
Károl, lJeí a nelét az üjlelíkdí hddlöltéhelbe. Az ]37a ?s éyekba. d
\ldshingíahi Fehét Ház számára ne&íesteílék d ,,springtekli halálla
|dglás " csalaj e lenetéí,

406. Zimonyi út
A 19, százádi térképek Szeint a falun álrnelrő országilt, a mai Fő út,
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407. Zöldí'a utca
.a0O.r.t.l h.sszú u|.! !7 \ s|iiiL|osban.
A 1íos Leglag.bbi lricá] köze tarlozll, \'á]ó,linúleg a ]3. szrzadbaLl rlikn]l
Li a Fö Llt.á\,e] pádLulano! ulcakónl. r firld.si iktstól\!illlo] dólrc l'.li\o
]C]lrbig)lirLL] házaj\,rl, ]\7 l99{i óljutciré\,lende7ask.l !7onbt. 1i(\7dkalt!
rógi nc!ól, Nlaga u ut.l!.]sósolban \,í]tozó széLes\égé\e] js bi7on\itjx lé3j
ki!ldliiüsli1, bál ! h't7ik 1ir|bségel r)1ir áli|rlcllók, \iltoz,rlos, |lánlnás ko11,a

lcL .nr7ij ldkóó|i]LctckkeL A keriliroir j.]lcgt] é]rü]efek lfi rlem domill rsak.
.\Z 1ll.i g}.rijtóiLl-jellesű, rierl t Kjr!]y ul.itjg cg)n]i\ utrn nrciu]rrlL lii a !ds
ú1\onl] li]a a lirloztl,)srlr kja|i]Ll ho\§7nbb á s7]]ig!i. ! S7ijli;hcg_\,. d Domb
aS \Idg}dr ul.ik. I]1ijbbi ke7det Szak3sza e!),kol e7 eLsó iit!7.köti] ulc] \o]l
i lij iLl (.g\kol] linror\i n0 és Ző1.1l) llca közötl Az Lrtci \7ilild burkoLitú.
r Lndkél oLL]rL.n iitrdálal. eselenkéll \Zólcs, ]iisrlot pndká\e] s7ámrj kj§ebb
i]l].tle] js Ia]i]k|rzhi{Urlk,

.\ili/ iinnl/nlln\?Ár, i?llúlll d í.úáliI k.|i.,r r-lfu,i n|,l!s:lli
]r.iri:giIL]i, Jkl|i,i]1 L \:.Ijr1 .1,1!.11.ri,,.q, iele níjcih Idg|obh
|.l ,;i!| ,l. L!í.d \lidl)| ükOi |,.1!4! il. E:l L,i:on\ija lo!\ ,1 \álü ll
,li i ( l"-:l/.1lr., /'llj.n/r,].f.l1i\?l/ a trü:l)lllnl l/I.1 frtl !ig.i:|lr
i9,]|1 !,1 E.,l:ct.J.li l1|lrl1./li l/l,(tlli .\lll: (l ll \ilár]lih.tlií li|.
í,'i ill|;:1ll\ial kn!o11 r]i: Poll!iln]i i,Ihlliq.!:i Lúdrlc\eí, ,1ikiI
|, ll !li ZIl,!rlr1( l l l ! l d l. l t

,l08. 7-rínl,i utca
al l nr.i.1]r.ss7ú trt.n,r Pelötiliselcn,
.\Z ]9l] él i lllcel]izriskor kcriill kitltkjtásra Elsó ]SkLrli ulca nel,él is
ckkor Lapl.r, Fzl yáll()tta f.l 17 l9j| é1, rLlcxl.nd.7askor ! Zrnr\r né\ Scnr
akkor. s.m a Ló,ijbbi jdóben J]en deniLt kj, hogr lIir_a] ]Ll)n! l;L \dgy Zrilryj
NIik]ar§Iól \ dD s7i] \Z Lltlo a Nérrledr ú11o] i dU] és a keleszlezó \.dllssr. l i
]n]n.1 a s7e.t ]§1\án xüirl cgs/akil\a rz.\ ],r, ilokig. iZ Arok nt.iig lari.
Ke1.1e1] Slaknsza r.)\id, lrn].Lijss7e ].l h'i7nr,], A n^ábbiakbrn J leri]lclcn
nrcg,lokolt ulcakótcl nnltlt a kj§ebb és közepe§ .!sr,.ágil k.lÍ., .Saládi hi
7ikk!]. kiatitclt g},a o3árdnkka], Al ul rne lelr nirldkél o]dalo. árck 1rn.
idösebb l'ákkx], Elneleles !.rg} lclijló) bcapilólcs hálal ilig lalálur*,

Zrű]i JIikhjs
lsa8 kölijt (?) l56ó (S:ig.tllil)
N.{lnrJ.rrr /irpr.J |út|0l bli, ló!úml)iüt,rlc|. n \:i_re^áti ljő., .,]

ndi.\| l:u!,r |/(i]r ]. FonüilJ|l Pa|iafu úll! is ]5)l)-r|ü l::.1 t.ll 11

1ijröLá]lal o!!rl,üaií BaL\in.] !!h. l512 lij] ]j5ó tE H.|\lilol\z(;g
l,,j,1l E: nlő l]díís1nú!]t til ]tdh.]í d ttiLl.k€di; ozlttin hatl!on ll,
]." l51: hen sóllnúll|il, ]:!.b-blln Kn|íd]ntd ],il\oláj. ,kl
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l]/,1bo.\(;nl;i li)r\Ll g\ó..1] .! !ful.ú a Itj!Al;r ]5a)] ni! S.itL^.á| ki
piliJ\a, I s.aiil)n;r s:l]íli11 ]jóó-L,dn !.ti:c.|l, ]tlLtll.!1 0:ín]11 lid
v:ft a 1űfuí ,fu,!|.! :íal).hrú|.!ild 1n!la-lL\ 9-k;i \:ltd!laí!d
]1,1 i(/ltoll l. |\o1,11 l ó()l) ial( |Lrnüú \L:(lői|!€ lah,dfusdh d h.i-
n ritl| \:,|lil 1]jLllh a BaLs 1au ]b! G. ih i| íelfifu]a.n .\!
,:lit! \|t.,!n;i a íi;lnkikn ]tidh.l la:ll! l ll,.!1/l n,lj j.ljtd,Jl;s /ii
,:|1|í|,íú d |1tdl lúli; 1i:e,,i|]:ol,al i, bt,dtd]111, n i,ir{O|ihaI L:li]l,

bl!i\a;l Lilh;] d Jl)' lii1 .]\di! r.iIi;s.|c,]Fe] ]:iíötl a.\ hi;si haiú!l hd]í

409. Zsálr.a utca
\íj.lc:v.l1l(r neier l]osszú k.le;ZlL]lca,r l\iA\ a]só 1irosréslbci,,r Zag.n] aS

(,l ] j",.l

:Z llt.,] .r 90 cS.\.khc| jöll lólt., ]riiront utcil kiil i]!Szc: Zágo|i. Kxszaln,
L.hme rlr kaplúnj-, ós .r \1A\'_,rlsó laron]e!}ed ]]elso leíűlelóDck htlá) ft ké
]cli A t_ehmi ln ka]]iirirL} ltcitn nil a Lcl..du]x utca li]é fo]!tiLódik n.g 80

, K,,^: j, ,, . _]
).slil]u rün d. did/.!ali Lilídlihdl liiulis lnllgl)Á rMgr a\ /i^;fr
rö|.:nllbú [ N,.tlL,|. ,1llij:!!.í: ]n:ui :jilhliii ln).lil d ]iPeli .\nl\.ű
d: d"t.irik n: !!,\:.J l:lií,íli,..lra]1 !,dI0|l |l ]|€|í.libL |i]íelel!
,lll/nn lr:nill.],l.,/l/.Jl?i, (:lilrln:,;q'

:l10. ZSIDÓTENIETó
Ö|li]]ó. kiseL]b k.g\clc(jl.nleio a F.]Sin,álos|ill. ! cenlunlcrii1.1.n r Bakta\
lót, .\Tád Lrlca, Aran},_láno. tt.lr es Hoil\\ Pál rLica áhal hiialoll, kil bánn]
lakolc].k nrg\\ágri. irirlden o]dalItiL 1'al]a] b.k.lít.tt 7á[ tediLeterl, Kapu],r ,]l
Aryid ulca Bdktay liIi léjzére D\jlik l álolaloj allg !dn.ak. a| sír i sem lób|
]1l.+(llré] \4 dc/ azZ.L \ öiizctiiggé§be]| hog]- ,r 19, S7udd kij7e!élól
gl,arrpodii és a kóZseg ga7da\ági é].ló|cn le]enlósebb szercpcl ]ácl('), s.r]il
lsrn!sógil,rL j\ Ielrde]keló,lck]nléh,es lé1\7ámil hllisziizsidóSágol aZ Ul(n\ó.
deporlálo !ontll)k cgyjkél,e] l9.1.1 .rilált 

^uschi]l7br 
§7áILilotlák. aho]

k.\é! ki\,éle]]e] ir nácrzn]u! áldoz,rlai\ii !á]lak..\ lencló, ! ]9, szli7ld \é!é|

ién 1olr..1 A7a]le lrelrl lNikitrtik, tni ll1ir c.tk kegl,eleli okokból liflliI li.n
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Utcanevek a néyadók jellege szeíint

A) személ},neyek

1,Du !h!t,us.íiho. ka!^oh ós.? lób,.kh!í kihiíllij eleA
,\gol.lszló Ti\adar, lp|onyl .ub.l1, Btkla] ErYill, l-e§leli.s G\i]lg},.
|ökhár! Lás7la], Harlrszq Feíenc, ]]a\asj András. Hojt!], PáL. ,lcndll((ik
Clörg), Kerka] Jellö, L.r! Toncs Bóli. Dr Pósla Sálldol, Sonrog}\il,a;rllL..
Sl.]an)i A]adál

2. Íftjk, kijhijk, i^,és.?k
,\d]- Endle. _\lx._! ]á11(rS, Bibits \1ihil),, Bariók Bé !, asok.n!l vilél \lihril_v,
CsóL 1Sl\ílr. ( son§ ár,\ Kosztka Ti\adar, Dallkó l']sl!, Gárdür!i GaZa, G}óni
cjcza. HL]L]a\, ]enij. JóZselAlii]a, ]ókii \1or, K3lintl]\ |rig}c!. Kaarcz),Fe-
lelrc. Ki§l-x ud\ Káro]a KodáL! lo]iált, Kós Kltro]r, Kin.sc) |erenc, Liszl Ie-
renc, \liksz5llr KáLnrá11 Nltir.r Felelr., \1óli.Z Zsi3n]ond. \íankáct} i\Ijlr,rl).
Paá] Las7]n, l'.tirfi Sálrdt]r, Trl1t]di Lanlos Sebesí,ér. ]onr]r. N{ihin]. \'iiri]!
lrrir1) ]l]hi|\

3. Tih,lénll li s:!nkl] ek
.A]]illxl!\ (j!!Lr. Afii i lqed.]e|]. Aryad !e7él. Bl(\S Cábor, B,r{lh}á11},La-

]nS, Balholi lSl\ír, t]eü] n|ro, Belcsélr_vj 1st\3n, Bellr].. (jrb.rr, Beleledi G}Lr-
la, Bo.ska ]n\án. B(]lond, t]an]lr.iú János, l).ilk F.r.nc. Den]rrlrszky Hen-
rik, Dobó ]s11in. t)tjzsa Grölg1,. Iiitlós Jli7sel Hun}tdi Jirtos. Kaszaln Ká-
íoL], Kilol_vj Nl]h,lL\,, KiniZSi Pá], Kiss Elnó, KLapkl G\ii.g\, Kla Znl Gábor
K]réZiclr Ká1ol},. Kossulh Li]oS, Lehe]. Le]nla|n ka|ilánr,, Lón\á) Nlen]Ljért,
N,lárlolr Aro!. Nl'tB,ás k]rá]}, ]rlrlldszen§,]ózsel'. \rg} L.!os kira]}, P:]ZrDán),

Peier,ll, Rákóc7i telerl. Rlinn),G!örg!, Rádi_v l''tl. S7achci}iI!l}án, SZiLá-
g,\,i Erzsébe!, s7.i1 ]\1\án. SZeLrl LásZL|r. Szond GliIgy. Tas \czér. Tincsics
]rljhn1l,. Thöki]l\ ]nrIe. ToLdi \1ikLós, Tolrlot] lráL \\:cSs.l.n--i N{ik]ós, Zlilr_v]
]r1jklLlS. Zág|rni K. |rL\

1. Tulósol, Jeha hilók, uíí1.Ijk
Binki Donál. Bliihv Olló, RoLlai FarkiS. (-Sdrk!.|i.os, Dóri \Ilksa. Glrrr
A|rlrtráLlt, GáboI Alol]. lrlLrli ]á]ros, Jed]]k An},os, NIc!lr!,rll.\rL.]íás. PIská\
Ti\adir. Kin,ló Kit].rái. Kőlösi cnrln,r sándol. Scnr.r.l\cl! Igná., \ lsiLhe-
l,vj PiL

5. Es.',éb
|'ó, l!ln)\. Kjlál\, \I!_lr\!l \idol NlAVrLvj



B/ TeImé§zethe7 kapcsolódó neYek

1, 
' 

n,ág é.\ nin\'ltlneyek
Ak3cli. Báília, Bú7.!júg, cl!krfalk. Dióli. Egclit, Irdó sol fecskefir, FUl
l-.r, ciol)ü!, C},i,rg\ijll3. t]oDn)klö\is 1]rol)i. KanriLl. Kankx]irl Kóírsli
1eni lng. LelenltU]a, \la|dLla. NIinr\i. Nel;]c]cj, \!,álfl!. ol3on3. Pipacs,
lr]rypi]lg. RóZs.l T!likr ]'Ilipan la]. \ rd\irág Zi]ldJd. Zsi]}r

).,ilhln!flk

]. Fijhhlli:i ne],alí
A]§ó Dlrru sor. ]\rol. a]Slloüri strr, c\c.gel D|rnlLt, D|rLtr toz, Dunt \itán\
Du.!. le jó_DILra. GLrlg()l!. |i\,írköZ Iiatál. H|il.|rllv sol Honrok ]<a]!ária,
Kiki]nj. \1iklós sor, -\emcdi. j'ioc leí, Ri,n!j. \1iLLerlniur1l Parnonll. Soroks:i

, S7ig.t s7 lel lejáItj, S7ij]óhe3!, TalGonr, §ol, TeLrleiö, Teln]r]onr, Tóki]7,
TurláL \'iriisiij d. Uzsoll, \:.!l'Ll

C/ Egl,éb utca- és köZtel,ületncYek

il1]\as t!illagloz. cs.ides, csalrdk t)ilila, Ércnr. L\.7tj\. Hqnil. Htr]l\éd.
, ,, ], ,j ,.| , ,,l V l i |,:,,U_

lolo|!, Spo knl ]]LY sétá|\ Rtkljl. le!OSz

.\ .ral \ iloshiza rDig nr].1 \7xDatóriunr |19] ll
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statisztikai adatok

ob]cktum: 8.9. l0, ló, l8, 3], :l7, 5], 56, 57, 59, 65, 7.], E], lj4. lJ9. 90. 9].94.97,
107. ]10,1l1, ]21,132,13j, l55.]ó0.]81, 199l,]9ó,200,220.2,{9.25],299.30l.
3l2..]2E, 3j0. ]4l. j.17, 3E7, 390. 39l, 392, 400.:l10
RéEi ulcanév: 3, 5,7, 20, 2:l,,1],.15.77, 8], l ]8, t20. L.]5, l]8. ]39, I50. l5l. la.1,
165. ]66, ]67.173, ]]:1,175, l92.194. 203. 222.223,225.?32.23E.239.241.262,
]ú.277, ]8,1,288.289, 297..]03, .]06, 321, 32,+, 329, 3]3, j35, ]37, ].j8, 3]9, j40,

, -] t30j to,, ,o, |4
Réqi: út] 27. l ]2, l5l.2.10, 245, 250,2]6. 352, 407

dqa!],]5
§a! 254

!ó4 52.5.1.225.26]
Tér:3l5 .]5]

LéDcső: 192*, j]56+

Utcanévj l. ]..1, l]. l:l, ]5,l7,2a, 2|,23,29,32-31,36,.]7,3E, .l0.42 4].,1.1. 46.
48,49,50,51,5E.65,66.63.69.,10.,11.12.14.1ó. ]8. ]9, 30, 3], 35, 86, 87, l00.
l03, l04, l05. ]0ó. l08, l09, 1l], 114, l]9. 122, 12]. 12.1, l25, 126, 127, 129, l30,
l]l. l],1. 136.137, ],4j, 1.1ó. l47. 148. l56. 157. ]6l. l6]. ló9. l7l l?2. l]ó. l78.
179, l80. 182. lE3, ]87, 19,], L99. 201.204. 206,207,208*.209*,210*, j]11*.

2]]j* 2l7*. rl8+. 2l9+j 221, T,6,227- 229- 231.233. ?34,235- 236- 237 - 212,241,
2.{6.248, 253.25,+,255,259.2ó0, 2ó4.265, 2óó, 27l,2?5. 28l, 28].2Ej, ]86, 28].
290,29l,292,29j.29E,.]00,307,3l0,3]L.]L5,3l7,319,322,323,]j25,326,32],
3]1. ]]2. ]34. ]36,342.3:l4. ]5ó. ]j,359,3ó].3ó4, ]]ó7. ]ó8. j7], ]]4, ]]5. ]76,
j77, 378, 379. 38l, :]82, j83, 38]. ]36, ]89. 39ó, 397, ,]9E, 399.,101,.10]..104. 405,
407.408,409

so,: ó. 55, 62, ó]. l52. l8lj*. 278. 370
séLánv:95, l:l4. 183*, l95*.202, ]09
E9zi22,3a,67,75,92,99.l16'128.l62.l70.I77,l8ó.2
243,*247*.219 28a+.294+, 304, 3l6, 3]8*, 320, 346, 360, 365+, ]8E, 398.

fi! l], 28,33. 153. 314, 385
Bus7forduló] 2:]()

ú! ?5, 39, 88, 115, 115b, l ]5c, l]6. ]84. llj5, 295, j45
Kúéküuü ]2, l42,256
&E!j 6l
CsomóDont: 26, 1 17. j]58

Á]loDiás: ]8, l40, l:l],270,273
All iáró]2]2,
NLAV őrn,íz: 26]. 269
ösvénv: ]19
&{k 197,282,.]49
Etvéb: l:l]. j69

Q!ü,]48,,
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Forrásjegyzék II.

A kön}.v másodlk Észót képező:
Du ahardszíi utc fielei íejezet folTása] idcértve a segítséget, melyei szak_
enberek eg}-e$, utcanévcsopon névadói tcki]rtetében .lljtottak az alább1_

Dr. sziráki GyöIgy zoológus, a mezőgazdasági rudonaiyok kandidá
tu§n. a Mag],al TerméSzeltudományi lvlúzeum fótanácsosa éS főnuzeo_
lógus. : a virág_ és ó\,én}nevet vise]ő utcák évadó növályenrek be-

Táboro§i Zoltíuné a Dunalraraszti Városi Kőn],Ytár igazgatója
ós nrunkatá.sái: Balogh Tibor! Bánlóvinó Bujdosó Erika és
$€inb€rné Márto M€linda. ákik az irodaimi éS történelm1 Személ},ek
ncveit vi§elő utcák névadó] ólctráj 7ának krg}új tésébe]r segiteriek

Felhasz ált irclalam.
Mdg,-o Éleí,ajzi Lexíífu CD RoM u/.dnu Adaíb.'Eis Kli.
)a0]_) Bp_ Ákdlléniai Kialló ]967.

- Pallas N4!J Leil@ a CD RoM ulconum Adalbázis Kíi. ] 998).
Pdllas In.ldlmi és Nyanllai Rt. 1997.
Karubeli lűpeslapok a Du aharaslí rárosi Kö ryíál g:űitené

Gáll sándor á dunaharaszti kötódésűtrévadók adatainak feldolírozá_
Sá\,al

Dr, H€lmécz} Mátvás a bel, és külteriileti utcák. terek, í! lakótele_
pek, iidi]lőneg}edek közl,etle]r bejárásakor készitett jegyzetej, valamiú
inindazok az íráso§, térképi és képi fonáSok. mel}.eket a FonáljegÉék
L negjclólós alatt felsoroltunk,
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Függelékek

t. Dunaharaszti légészeti és műemléki tcrületei
A/ Nyi]vanlartott régészeti lclőnelyek
B/ Régészeti érdekú tcrületek
c/ országosan védett műenlékck

2. Ha.aszti díi]őncvei 1854_ben
A/ Har.iszti ]854 évi ]Qtas7teli térképe a dijlijncvckkel
B/ AZ l854-eS iórképle1 kapcsolato§ elöljárósági jeeyzókönw

3. Du aharaszti dúlónevei akét vllágháboru közótt 1934_ben
A/ Dunaha.a§Zti ]934 óvi átnézeti iérképe énel-nagya1, dú]óncvckkel,
B/ A dűlőnevek fcl§ololása elöljál osági jegy,ókö.}n aiapján

4. Dunaharaszti elsó uical]év_változtatása áz 1930 a§ népsz'imlá]ás előtt,
Az utcarendezó§rő] kiadoli egykoi tábláZat alégi éS új utcaievckkcl,

5, Dunahaíaszti ná§odik és hamad]t (politikai lellegú) uicanóv változásai a
T]. világháborul követően, llletve a rclds7erváltást követően,
A névváltozást sZenvedett utcák parh!2anos lisLája

6. Dunahaíasz|i növekedése és tcrie§zkedése l990-tő1 aZ úthá]ózat bővüléSé_

Ai Új utcák éS utcanevek l990-tól városnegyedekkéni
B/ Ui lakóparkok és parccllá7ások avárossá válásió].2000 tól

7. JeleDtőSebb űZe ek

8. Kiiltenitetek 1, Tavak és erdók Kiráiduló ós iidiilőteriiletek.

9, Kü]tcriiletek TI Mezógazdasági tenileLek,
,A,/KöZbezárt vagy elkiilöniilő, 20 ,10 hektár kóZli teniletek
B/ ]00 hektáí elérő ijnálló nezőgazdaságiterületek

10. KöZérdekíí ludrivábk: címadalol 2005
Közcélú lntéZnények éS ]revásárlóközponiok

ll. DLnJ,Jld" I l" legeel ,ól,\e\Jeg),e"e
A/Nyomtatott, ö]rál]ó kötr}aek és fiizetek,
B/ KéZiraios tanulnányok, Szakdolgozatok,
C/ Nagyobb, öSszefogLaló munlékban felelhetó bemutatáSok,
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l. fiiggelék

l)un.thir1i\Zti régé\l€ti és mú€ léki t€lülctci
(1 h!I|i ó|ííósí s.lhtih.!í nle éklete s..l,inl)

Nl,il\ánnulott .égész€ti l€lóhe1\€k Dun1lhltlá§zti teriilctaD r Kultuíális
Öriik,!óg\ódel i IIi1'atal 200,t iúniusi adatái §z€lintI

l,lll1.1i-JuloI rónlai kori L\/Jl nlalJ) .lr
KOH 1r_1,]]lnlltaíási az|rrlosilószán]: ]]-0l 0

:, I-.tff€íGkúriaI barokk kúIia. a közópkoritcnrplon b€l:€
KoH rl) ]iálllifiási xzonosiiós7,nn:;]-50] (|o úl ]]] hls7 ]a]

], Baklav tér: blonzkori telep. .\rpád- k o ri tcl.piilés. templom ó!

],i]H nli \ inlrnisj :y.no.il(j.7i.r: r9S5j iEg)tri.l] l'ir. larj

RcAe./cli€rJ€lu l(lUl(1.1. Dun,lh.l1.1\/lillrúlrlrn J Rlrcke\€i \lp,id \Ill
leunl:003 áprili§i adatai §7crint:

] Dua]r 3\7l Dó7(a |i!,in3! út Iij út l\íjnd.l.n(] ntci-\]ó,e l-.l..i
üt.i áliiL hxtilo l l.d].l] jft h. !.7k.dik. a7 

^rpá, 
]_ktrt i H !li§7t l-!]t

Dunlharaszii. ErZsébe1 Lrlca-Arall) ]álros ul.a t]olsl (r)alg) L]l-

,\.t\ Endre r.]i.a-HojlS}, ti] t]lca áhn1 lret' l)Ll 1.r,]1.1 lfi tilnlhitó
IIillaszt fihL lenrplor|i éj ie.]etóje l-,7.t a kal {.ri]Lelen blon7k.t
{.lepiilesról jS linnik idalok.
| ,r I, lL l,,,,l ljl ,.

D, l ,,c,br^ koll, ,i

DtlLralulis71]. \d_1 l ndle Lrt.a : bltn]7kori ünrasir
1)Lnrlhtrislll, Dcrk Fcr.n! ulca :l], ]_<, blon7koli uml\i.CrL iez
üt(']bb] háror)1 lclolrcl}, csclleg e§,ellen, nlr_r_\' k 1.1]..1óSú |rdlk.rL

2-

1.

5.

unratenclö íésle l.]r.Ü
Du. inarl ill i, Szjlás},i Er ZSéL]et rrl. a : köZépkolj r'r]lndrrCtl iLn" t]k
Dt.ahrll!/1l, Durra,Tisl,r cs.lloni kél ]rartjáLt ! Hrlrslli \llgcl eliill
il)t..h!rtsl1l liló] (lam].l1a l.n)elii

])Llrlhtrislti, 5l szánu út ús .r Dun,r Tisza-.sitornx (clcslt.lijL]ése
.1óL] old]lu: szannala (elep

l)un]hirasl(], Dt1!l pafl rti rli eróil ia lela]he]\ N|n1(\ ir.l]. jnrrelei-



országo§3n véd€tt műemlókek és műem|éki környczct:

Műeln]ókek]
Fó út 69, (volt Bajcs}, Z§ilinszl] út, 10,) ]rrsz,| 5287,/2 _ Neponüki
sze t János s7obor
Fó út ]52 ]rísz,] ]. Városházá (volt Laffet_kastély)
Fő ilt 1]2, hr§Z,: 35, Lakóház (Lat'eí kúria Granálfum)

Miienrléki könyezct:
A Fő út, aZ ]páros utca, a Kcrkai Jenó park nentón a következő helyrajzi
számíl ingatlanokat éridi 2,3, 1. 5.23,24lI.25,28.29, 3211,32/1, 33,
3.1,36/1,3ó/2, l05. ]06, 107. ]08, l09, ]l0, l11, 112 5282.528j/1,5284.
5285/], 5285]2, 5285/3. 5285/4, 5285/5 52E7/1.5288] 5289,
i)On i]0l §)o) §]ot

A Sz..t ls§,án tenplom Il9í]8]

]0:



2. függelék

\l lIIfll§zti 1ll5,1 bcn késliilt térképc r dúliik net€ilel
iA S7e.hún,-i Kiri\ flál 1éIkÉlriiIábr. 1rlálhali, Lala§7t.t] (.rka|)

B/Az 1854-e§ térképhez kapcsotódó elöI iílrósági i egyzőkönyY szövegc a
német dűlónevckkel
(Dunaharaszti töténctc L lrijtct 22t, o1da1)

Ugvanekkor a község haiára nagyságába éS a díllók clrendezéSébcn Dem vál-
tozik scm aZ 1841-42 óvi clkülirlitóslrez, sem aZ er:t köactő éS ielekkönyli]eg
iS rögzitő , aZ unlkodój .endclct lila|ián 1854-ben készúh "Dorf Hara§ti nr

Ungam" hivaLalos földnélésj térképhcz lrópcst,
EZt bizonyíia aZ a íbldmérési j egyiő ki]nyv is, lne]l, fe]vétetctt ]87,1, au8u§7

1uS,l_én a hatairdúlők vonatkozása 1árgyában, ós a Lövetke7ókci|a almazzni
,,Al íful|dk larczhsb,Ánlul küli b i ]Qfuszíeri 

"térnö 
k úr felh^,ása lólyLti n

e.en e l kulyildtk )zíatil]k míszefu Hunszíi közséí] hd|i bdhu 131j llil]],
kúla;lílés óla sen d hatál, se"l a dűlőwkalak en últazLtk, nűvlési ágftr
nézle azo}lb!n ít)rténtlk tőbbúhazLisjll, ugd]lir d \egelők |öbb dűlőben /al-
száníL |llll, d ,zőI/;k ta;bb líjli;be ftszben kiszántaüa ll iszben ?edig több új
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l1,en jegrlökonr\ li]nl!a\is Lriin hcL\h.|hig\aLLnl ós ]]1ir!fuí Schusl{.l
lele|c biró. Kl]leneckcr J!kab lör\ ón},biIó. Kesoi _lózjcf l.ga7t1
\1aga i k,r(tszl.1] t'elioro]is ezl li\.lijen óSSZcscn ]-a .lLiöt ídii1ol.!cLj \]l.]
fe, ZöllnlrclIi7illrLig nólnet lt}el\... néháLl] eiclbcn t.d]g [éLnel i\ nr!g]al
.}.]iell. ]L,lsilrló1. il 0ls7,13os Slachailj Körlltlár lalké|lárlrblrl ijr7iit éS
kirr]lilrkbel l, b. lll(0t.Iedeli krtis7teli lér},aphc7
I]7.k szerrlLt i dli]ijl: ofilred |lrcl\ij(ég] Drcsclrplii7 Hui\reide. ]I!.tiicker
(k.ndelfók]) Bodelri]d (l!N!rst'ölLt). Giilue qelcic. RothkleUlz ITutl.ide,
liatpc|r-e]d. Pei(hcNeg.ick.l. Dorlru Gii.ze§elde, \1'ic\.L l'is.|erhul, Hrl-
t.lx!kel \ejlr.r:. Pesrhcrl eg .ickcr PeslheNeq \\'.in!:!11e11, KJc!rld.ker,, , l 1 ,1 ,, \l,,'| io , \,,l -,, .|
\.jni:!neLr, A]lC ..Dl1ersio.jslen Ac]i.l. Kri tliltetr. KrtuIgr e| \\'e c,
P \,", ,'( l rl ,\, ,, \ e l,,j ,|

Po.1n].]stet _{cltcl, oclrscn\j.!e, Rollrli]dii!kel .un RlrlhlilCl \\ cin!erlen
|,._,,l

Kiihlbrt.|.n Hulrlejde, Pl!ll-c rlnltl.I], soroks3lerkellell uni.|c-oberc,
S.l]ün]ü] (ilos. \lorast \iese, (ll.\c \Jola§li.]icr, G.]SelrileiLt.,

\,, .C \. B r j,l , ,, l\,t 
^\\ ]c5... Ause!e ulbrIi ste!]ig.n. lirierc N.nreder \\eg§l.!cn, lln \eLr!.ttcl

h.t1.] Hlllíelde, \\rejel 
^.k.l 

iZS.llór Á.kel] LlL]l.rc \\-].h\ei.l Zsc]Lór
\loü"t), Silreiri| \!iesel, \\'j.§e| \clrcr, lerentild \\:ies... lilel]1'.ltt
A.k.r, llolinet( .i.ker, Tr\cr lroúer .\ck.l Kelr,inellbclq Hunleid.,
l\, \ l'\ ,,, ,l.L], n ,\ _



A/Dunaharaszti 1934 évi kül- é§ belterúteti tórképe
3. lüggelék

]í]j

l{ll1ll\ll]57]l



Bi ,lz 193.1_é\i tórl(éphez L.tpc\olódó elöIiárósági hitá.0llt §7ö\cge á
oómct-nlagraI diilihcíckf ő|.
(]h.!hillrSZli törlón.te ]l,lölr( ]],i o]di l

A B|riLeLrl'eld dii]ij Le\z \1ól\Iii]d újl|j Rolhlr.Ulzhü(\.jd itü ii \ örii!I.
reslt lcs.]i], Klpelr i]d Ká|oLtlisliilLl. P.st.Nesr.ker Pe!(i úh s7li|ló
i)on!llgilrse \1eiLt. ])nira|irr{l lcg.]ó \\'ies RólCtii]ij, ]ii\ch. ]rll Hili!/
dil]ó, Ncubclg Lljll.gyj s7ánió, P.s(lrcnycg \\e |gafietr Pesti úti \7ij]ók,
RosstindlreiDsanc. Lóill1(i §zo]ok KraUlglrlc. Hunleide
K0lro\l1áSk.lÍ]i3el. K]aulJckel Kitoszljss7ánló \\,eil]gn]lerl A.}i.l s7(J-
]ilk.fi] §7áLrIó lmcr. \]3l]|eer.n \!.in!are. Relsoe|rel s/ijló, ALlc NeIe'\e, 1-1 : , , ] \l l. ,! ,,, ó,, ,,, l ,, .ol
]]u.h(ncr \\'erllqafi.n Rok.lilkl .7ijlij. Hoiler ijcke1 H,lr,rl !/int('), An]
Sorok,lr(r ]k)tt.l Hnlqcldc so]oksrili lr,rlirl l.gcló, :\]lc ('l, ,elliollisl.n
A.kcI Jn\adallr)i tj]ldek, \nscrc NhuLbeel \\'elLllaltelr Kiiisii.prcs s7o ó.
Fj.lrlr,l.Lr Wcilrg!|el] Nh ír irrisi szol(;. Klchb]un.cn Hulneid.l| i . .r,, l \\ ,,, ,,(. e,l,
' , ,l, , ,j \l,|,l ,,,\"

, O\,, , '.lh_(l] ,.l_r \ .- . ] l
LlLrlilr. Ulbcllrl Acker]\m sorcksilcr ]Io1t.l Al(ó úrbélisz.iniól a ín.k\á
ljh!l!,|r3ll ober.I]lbeliai Aclicr A.l sorol!,rreI I]ott.l ]i.]!i1 lLltlli szin
iok i §orck\áu hrlátb.nl Cn\\e \lorail 

^.kcl 
Nrs\nl).sál (7..rlj Grlxs.

l \ \,, ,,l -,,n l,.,. j. ..,,l |' ,,,
N4agaslö]del. Pt'xffeLrslutr.. lrxpi 1-ó]deL, NcDrcd.r Scnr.h\ ie§e. Ackel

Nanr.di k.sk.|\]én !zi.lók, Nencdc) \\:i]d B]ete Acker NéI)1edi .ldej
szé]es s/á.l(ili. Au§ele Ncnrcdc| \\'e9\ies.s Ktllí) Nam.di iltj lélek, An§crc
l]$.lill Sle].ülg.n Kü so ill.éri k!\jcso\. Zililkel \\iesen Srrko.1élek.
hnere Lirb.ria] sleLrLigcn l]e]sir Ulbari kali.s.(. lnIele Nen.dcr
\\.gu]e§es Belii; niDedi i11 lal.k. 7ie ]er Nllrrast Zsc]lar nn].sil. A1l1
\e rel].l ]fult.l Hunleic]c \é.ledi Ia(dll l.gclij]<, \\xssxnleker G\ctr.\
s7lijrt(]k. L.lele. \\'ichnr,. de A]st]iii7.s Le!eló, Zseller Ack.r Z.cLlal !Zán_
lók, Schallir \\'jeie Blilí]rtrs 1ilcl, \\Jic\.n A.kel Relr slánt(']k,
Tikscl fald \\ ie§e! Ttknnr1, hilill r.t.k lrksefeld Acker T.rkí)n! httil
,,, ,, ], , l ,lr n ,,,, ,,,, l 1 ,1

a]r]k Nltlasl Csiko( n]ocsil, (;c\tul slxDd Klí3l 1ölLt.k, l !ljd Hutireide
Darab lcg.]ijk. l,allg Bcrg Hosslu lr.h, I|!r id lrlr-e] DaIirL]Cji lrbl..

Rothl-eld \\'erngart.n \'öroili]ldi §7ó ijskefiek, Spilz §'cnrgal1.| (\n.§
§Zö]ijl, I]inmclber! \\'c ]gxmen Dolnbo\ (7i;]i]\kcfi Rol1rield Viir.)\li)liti
bcltcLkek \\nLdel [ldeibehe]Lck.hr.cl S7jget

\ t.slii.t es},idejiilcg kélj n B!d,rp.sli Pón7ü!},igazg3iósagló]. hog],r dú ó
[e!ek \.illolisltl N kataszleri {alkapeke]l. 1'ökőr!)\.kcn as bifi.ki\eken kercsz
1ú] 1c7.nr Szi\eskcdi.n
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,t. íiigge|ék

Dunnhaía§7ti tógi ó§ új lltcane\€i áZ l930 é\,i nép§záml:íl'í§t
tlókó§zitó döntés srerint

1P.sl \]eg!,ci Lc\a]tár: l)rLn3l]alasZliDOg!köZség ]raiar ca, l, l9]9]l93(])

Ragl as ill ui.d.c\.k

Az ütcáncvek ezt köi,elócn végig
szakbán. ós azt mulatják. hogy a
rendjélrez,

m.gn]alid|ak a két \ jliighálro.ú kölll lC]ó

kö7só_lr hogyin kö7.1í1 n3pianrk killakuh

]07

(A]só ós Fclsóftlusj) .és7en
a változás clijtr és változás után:

A ligeti
(Rákóc,i ligcti ós

Petőfi telepi) rószeD
aváltozáS elótt ós aá]tozáS ulán:

Kjsszőlőhegy u, = Szi]ágy] u.
KiszöLdf.u = Nádol u,
K]slenjelő sor = Kin]zsi !,
Kózségház neLletli út = Nűneüy Jenó n,
Kö7sógház mögötti út = Föld!átl!,
KöZségháZ úógötLi 2 út=Wesselényj u
KözséghíZ mögöt1 3, út=MáryáS kjrály u,

Róvjd u =Bemu
Bulgárköz = K]á|ka u.

Némedj út = Hothy NIik]óS út
Biirgyá. kiiz = Báthoriu,
Holthy M]klós ! =cr Tisza]slvánu,
]furensó vasúti sol = B os u

Márron !, = Hoitsy Pál !,
tlegyiLajos u, = gr, A!por],iAlbqt !,
Mező lfire n =D.njan]ch u,

Erzsóbct !. = Eúsébet királFó u,
Belső_Hátár ú1= Eólvös u.

HEy fe]sófőL Pcstc: Soloksári úl
Czeiglc}tc]ep : Do]nb !.
Dél]báb u, = Honvéd n,

§ugár u, = gr, tsethlenhtvá!n,
Li8eli vasút Sor = Rákosi JcDö u
Ligeti llatár út = Kaz]nczy u
'lul]])án lér = szabadság tól
Sándol u, = And.ássy út
]stvár út= szenl lslván u,

Károiy u, = Bezerédi !,
Józscí!, = Józscffőne...g t
Hunyadi u = HunyadiJálos U.

]lona!, = s7cnt Liszló u.

]tóna u, = Bercsényj u,

Nlunkis u, = Munkácsy u,

szegfii u. =De binszky u
Tavasz u, = Wcrbőc7y u
Nyáru = Ndgy Lajos u,

os2 u. - Kisfaludy K, u.
Akácfa u. = Klauá]u.
lacsiita u = Kó]csey u



5. függelék

DUnihnIasz(i ]. és 3. c!opol.ro§ utc.tné\\áltoZása:
l915 é! ]990 tltá,r .l po litikai \,á ltozá\ ok fiigg\éD\tkaDt

iSZeílo n\(7.i]]il3Si l DLlrthxl.lsZli lirlténele II],rdrlri alrtjit.l

19.15 elótti ülcllnér l9:l5 Utáni utcané\, l990 utúni utcanév
Fö ú1 Bd].s} 7srlnNllj- ú1 |ó úl
Hoílh) \lillós út Dól\a ci_löIg],ill Dcjlsl G\in.g\ úl
-\ellreJi ü1 Lcnil út \érncdi ú1

Fiilillar\ !lc.l Fi]Bt slndnl \l1.;l Fö].ltin ulca
ZiiLdii !lc.l Kunlj Z\i3.ründ L]rca Zö].lr'l t lctr
Nélrlelll] J.nii ut.! S.rllli ]nl. ut.i lrr]rlos ü(.l
Terrr]]lr]lr L lca Pu,k r trl.r Te]r]plorn !1c.
szj]ágyi Ezsébel utca
KrráLy utca

i-,el.,u,"o

Davida MiklóS ulca
Apponyi Albert ulca
Báló Laffet utca
GrófTisza Tstva]r utca

Tulipán tér
GrófBcth]en István x

AndláSs},út
Józseföherceg uica

E§áe.háryritca

Sz]lágyj S:t.doI tlcx

Gag.rrii ut.i
Slri11rlilLl AuléL rLlcá
KxLl Béla ulc.
Kiliá! oyi]rg!,ut.!

Kiss Z§lgnn r.t ulcd

\Tiirúric]l F.Lcnc utc!
lá..\ics \1i]rtlh ut.]

I]cl\ő Hillir út

kondol G),örg] ltcd
somog},i Bóla ulca

s7 ]i3_1'j Elzséb.l u(.t
KiláL],niril

Ttrrrrpa Nlihál} ul.i

A3olxs7lli Ti!adií utcr
\íilrds7cnry .ló7jel ulca

I)r Pa]Sle sándor L]lc.l
Tán.si.( \l hál!l]tcil

'l!L]pin tét

R1')nl! cir,ölg\ rllca

I.s1.1jcS A idol ntca
Kodá]1 lohán Lrlca
K(]\ Kilo \ utc.l

20il



6. tiiggclók

Dunaharn§zti úthálóZatínak és Iakóí€§.dejnek Döl,ckcdó§t
a \áro§\á.|,álás kezdett a)t.

l990_2005

.1/ 1. li l h á l ő zdt g! n rup ol ú su :

Balk3 utca (]í]Oj, 0i.).Igefa ulcl (]00] ()] ) Fiizl'i trlca l1990 0ar.). Kar r
thy flig),es ulca (]00l 0l }. Kelkár Jcn(j palk {2003 0] ) Kolisl'a !lc.l (200]
(]7 ). Lrj Piac 1ór í]9qó) \!\iLiutca(:00].í]7.)

2. [el\ó\ áloi:
Babjl§ !1]lrál] L]lca (l99(l, 0] ), BaL]jls ltiz (]000 0] ). Dl. Pósm Sándor utca
(]0il] (]ll, Kirol]i \Iilri]!,utca íl!9ó 06).Kcsken],rLt..(]99ó.Oó.l Kikö_
1() Saliin\,í]1l0_] 0.,) L.rs Tones Lrlcl (200],0]) N,ljlLeIn]un]] emLékpOÁ
12ani)). Ridav nlca i]l)íllj

].Ilákóczi_lig€l:
t)](;flt utci t ]990 0i] Kik.let Lrica l]00] 0l ],NlanilLrlaUt.i{2003],\1ál]-\l
ulca(]1l0l |1] N!-árli utcd (l9!](l 0ó l. orgoni rLl.e (l99i) l)arl

.l, Pctőfi_ligetI
aílrtlil,tlica (]0|3 0] ), asl']k lst\ árr ü(c,r (]0|)] 0_] l. H!lrs7t\ Felcn.. nlcn
í]0ll] (] ] Kassik LajOi ul.r (](}1)1) liál LásZló úl |]00,1. 1ll l Somoa án
(j\uLr ut.3 1]0|1 01.1. Szclanr,] ALidir ulca (:00l, l].). Tü|ir utc! (20(lL
ll ] \ ölijsl'ö]d |lca (]001 ] l)

_<. Dunai\árosne$ed:
\ljóDunilol 1]0!_]. 0] ] c(.ak xlca i]í]0], 0i.]. Dunr sétán_\, l]9911 0ó],
E\c/ij\ ul.! |]0(}] (]l] ]IEY salá.,! (]!]9]. ]0.). T]óko._,, sor (]0(l] 0]- l.
llubr\ .lenó ulca t:|0j, 0.r ), llrol,vlr Llic.t (:00]l) KdmjlLx utc! (]00_-1. 01.1,
Krnk!]jn ut.á (]0|.1)LerL}ilág uica l200]] Plltj (Jtán\:Il996 116), Pi!ac;nt_
c! 1]|0]l R07irelrltc lllc,r (]00.+). sz]getj ].iáló í]00] (ll)

6, Nl i\ -al§ó neg\edI
alcltrlt]k ul.! (]ll0] 0]), |ccskcfii ui.a (:00j,0i ), Kdsla]r Krlol} (l.]96
0].), Kjli]} kij7 (lT9ó |ó). L.\endrll3 lllca (]00] 0]-). \í,\\: a]só tl..
1]0L|j 0_i,], ljl}p!ng tl.e i]í]0], 0]- ]llá \,a Lrt.a 12003, 0],]
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7, tpari neg}ed:
Bánki Dnnát ulci ( ]l]96, 06 ]. Bl jt]r! Oft ó utcd ( 1 

q9ó 0a),], c sonk.r JrfuCls ulci
(]9!,)ó, |8 r Dél] Nljki,r ulci t']00] 0]-,) (i!n7 Ablaháln utcr i2001, 0]). Ci]
||rr _\lor1rllca 1199ar (ló.). conrbr ulc! (]í]11_1,0i.l Trnlli Já )! ul.i (199{i,

',, ,,],l ,l\ I l\ ,., ' I

illecbir t Aldrris u1.! 1:0|,]. ar ]. Pu§kás lillJaI ulc. (]|0] l] ), Rlklál
nici {2l]0] 1)l ]

8, Parndic§olil-§zig€t:
BiLziliúg lot (]99l. 0E,], C\rl$rr! sol(]99] 08 ). csárdt n)r (]99] (lE.].

C\iL á3 kö7 (]!9l. |s ), Erdö lor i]l)91 08,], \IrklóS,oI íl911 0l ), PCnLl!
kö7 í]()0_] llL ) Polr§ ü(c,r i1991. 0],], Trtikt utca |]99l, 08,], \',]dljrrig ulca
(l99l. (r3 ]

9, ÚjhegYi íáro§n€g!,€d]
I)! drtl.r(:001 lli] ElLne Lll.a i]00l 01 ]. Lolis r.]t.i (]l]()] 1) ], \]iL]eLr_

n]unr ulcd i:00l 0l ) Ofioron: ulca (]00], 01 ] Pan|ónin nl.i (]1]0]. 0l ),

Rajn]d] iLl.! |](l(]l (lL ]

l0. Bin\ atl1.l! üdiilóneg)edl
\á!§rL3ál ul.! i]01)] 0.r )

l.\ ibbi l ] utú! es],eL|rre 11é\ nelku] liió|tilóS alill,

Bl I'j ?g|t.rh.i\ok llí|kónfurk, lukiílliit!íek) u lúlo\i lin elq.rl'se. 200a

Alx.\?al1] LlkljteLe]] l]00.1]
\ád.l ]dkólcliiL.t í]l]0] _]0|.1r

2. Fcl!ő\ áro\|
a..tl unr Lakól.niLe1 í:|03_]0l)5)
Brbit\ ut.ri |rlccL á7i§ 1]0|]_]00-1)
3.Iaikóczi_ligct:
Hlti! úti tarc.]]i7á§ok (]00t_2005]
.{. Pctőli-ligct:
B.7crad] ]!kó1.|jLe1 (2|0l óli ];l\urtn)s ilitbb ]rar.c]liások]

]l0



,4.1§óváros

KdrL ls Tálsn Rt, ]akatosj]rari Tenetó u, 1,

KisdunaSzö1. ezőgazdasági Fő ú| 154
Dunnakenyér Sped Szál]ítáS Tenető u, 1

Ne)rus^l1á btrs7kö7lekedés |ij út ]6É.
Vj el Plck .sonrrgoLóa|\.q Vásárhclyj Pitl u
B.ll Pack Ki csoLr so]óa|\,i! Fó ilt 266.

TenpoR&B italnagykere§k. Fő út 266,

ITtrrasztjPrinl Kl'l

\ kelee)i Kli nloInda as mljan}lg Fó út 2{ró,

Fó ú1 2aró

Pilka] l ász]ó asZ(a]oslprlj l'iizflr l] ]

\Iil] Prck veg_vrlefilék g},áfia]

7. függelék

Je|entősebb üZem€k

Rákóczi-liget
PáZnrány Pótcr u, ] ].

2l]

FelsőváIos
KisdunaIneDti Takalékszövetkc7et Fó ilt l]0.
Renisszió építóipar Jókaiu,20,

]endlassrku, 10,

Elcktlomos Mű\,ek Dél-Pcstj lgMgatóSág ,\4óra u, l
'Ie]ekom Kt't, Főit7,
sebók eS Til]l KJi, t\nr]osr]ran Szondi u.

N4]nitex kelnekésztós Szondl u, 38
PüInxvera Kl't, \,eg] ipar SzLrrrdiLr.

Dunai városnegyed
ope] Molnár _ aulókereskcdés soroksári ilt 65/c,
t)ekó Ki, FeL_(ó Duna u. 100,

Cooptcch.ika Kli hegesztótechDika Soloksáliilt 9.



E§zaki-Ipartelep:

Ba lncft Br{t.lj Jed]ik u. 6.

Fignsz aSzta]os\z.rkeZeiek Jcdljk u. ]2,
f.t() TrarNrrofl cr \7á]litmá|vo7ár ]cdljk u. ]l
Pjranrrs Toni.sck Kti
DekolEurópa Bláthy u. 5-7.

LsokiHUngirl.r ód.sségni§ker Jed] ku. 32.

Jed] ku. ]0.

Sto Kl't építóányag B' rki u. ]8.

Tiizé]rkerK1] atilőan),3! \anr.{ti ilt 65,

\ljtapreSS e]e]lnisZcl B]állr},ü, 2

Fliescheiss K , t'd].mez Jcttlik u,2S,
Moniesco Kft, lémipar Jcdlik u, 18,

Bóhler Kft, lénipá. Jcdlik u,25:9,
s},lván gombacsiráelőálliláS ]rnrvj u l

NI.A.N Kft, auló c§onka J. u, l
Sch{iíZ i]llel Kri Jedljk u. 43,

Körte Kl't, könyczetvédelen
Fóvárosi csaiomázási Miivek NaIncdj út ]00,

Hungaroweiss, ]ogislika Raktár u

Halasztj Logisztikai Kft. Raktjr u ],
Energoles1 motordiágnosztika Idnvi ü, ]/c,
Dlrek-Ljne Kff, ncmesacélgvártás Jcd]i]i u. ] +

Révaj Repró Kft, Jed]ik u ]6.
OMV berLj kút Némedj últ l02.
Dá!rd P.n\ \l Kft Jed]ik u ]5
coca cola l(ft, Némedi út l01

Dóli-Ipartelep:

),I),



8. íüggelók

Ktl_ l ERi]l.ETtrK
t.\,ak ó§ erdók

I. Tulak: üdüIi;- ás bá vtaúú
.\l ]960 ds ó\.k cl.,j.. lcllidezlék hog} ITarasztj. d f'clJ7iInr.z ki]z.]].l..tó\
k3lics.r.zijk húzódndk. ll7t kihnsznilta .l tsz tiavi.!bá.]-:tsz!lhd kczdcll, nrc
h,.k n}o.rá| foL\anralos3n újabb ó\ úidbb ká\ i.§bán]ák kelelk.7tek, ]nís !7
elhag,loii klieflDell báll}a1.1\.rl ittiilijla\xkká \,áhik, N,ljnde7ek nloDrá. kele
se]rb. !1rntl 1él é\ izálad .1]ali hil\7 bInr},xtó ilakuLt ki Drüra]Hlaszt |. |]e]],ek a

l-tt-ttl. tó: A óO-as é!ek]ren..lsi;kant n]c!n!inrft a(.:!,Jvtjzc.l dldtt kinc
]ült bitn\,1k n]cL\ek n]i beketiteil. Zaíl iidiikjtd\tk. d Ptál LásZló úl ln!soc]ik
liLéb.n la]á]hatók lslkol oroll'u\ak.dk is n.\.7lak ókct,.r.fi r Szo\ict
kxtonxi pamncsnoksá!]n§Ználla hnlgis7 as idü]óterii]elként
I\-_\-_\:I. tó: A7 l9]0.s é\,t]Zed §óderbfu),ásllllDak crcltIn.n\ckértl iötlck
lilre \íiutrn ! ]-0 .s ól.k rigéte klmeriiltek al l980 .rs ó!llzedbert ]Lalznosi-
tástk .v.n]á]r lijt1 LótIc !7 L;lli\eri!nr spofik.n]pilrg, ú].]!,T]!lt\zti l.gn!
grl]bb iitlii]őcenmmr A llr\ak i \3psugál ut.! 1égén laLáLhatók
Vtt_\'III. ló: ]\l 1980 aS a\ckbc| Se ne.Zi ne\ű rnagilrrnl]a]kozo l\,]l!rn
il.]abb bá ]ákai, ir Nenledj úl ] !\ kj]on]ételét|jl délre. ülinleg\ 50(] n]éte e
s/rLr(en rnajd egj- ;!(ilec]ig \ol k .Ló lrán)ik, \,1a kinlenihe é\ lrekeril,e jn3,

gin.n\ n ü.lt]li;tal,rr lctlck A7A l!,is ntc.r !égen }a a bejáral az ildülóla_

lx. tó ,,Kék horgá§ztó": Tiibb kjsvil x]kozó Lrozla léne a 90_es é\ekbe| 3 só_

delleleg|e nlé],\esz§e, eledelr].g is iidüló és holgáizlóként, A \ónr.di ilto..
a ]_eS és ] as },rtl köló(. k(iz\.ll.n i7 út nentélr lairilhatLi
\. n] ..O1áh tlí": \.1,ét fu]a]dorlosárLilkattr A 90.\ al.k \,agóD ! Sa)Ctcrra

t.gbc nróL\cs7t\., .lc.tclileg is i]dii]óltikanl !lt]alh ,\ KasZtld Ktlro]y ulca
nrhlrlisábr. lció dii]óú1 Jnenlin lalalh.rló
\t_xVII. 1ó: .\ , FáLJer Ktli.s Kft " bán\,í] Élö, kller eléS a]afi aL]o brirryila_
1ak. rDel}ek a Selileczi lalak" foL}írlit§ekérll. a 90_es élek ele éiól l'ol,vam3_

.d \agatdL !7 d stnr.h.di lrilúi! llültidlLaL
\t\-\x, ió| SZhlérl kjlenn.]a, rlift iLLi). ter]eszkedó bá|_vala\lk i 'Kelom
Kft' tuLijdonábin A l)xn,r _Trsz,r csdlomt lú]o dllin l csdlonri nr.Dtan, a7
5l es tiltólle]en,e ti]á halok. ]\Z ]99(l .s ó\.k !a!én ijtiek ]alr.,
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II- Eldőll és ltilú lluliíí,,iiI.1?k
Kíh ária erdő: Az 5l0 e! út, r \ xsilt, l DLlnl-Tiszlr csatolD3 és Takso!,v kiizli
tedi]ele.. a Kitllnria C]o b i.Ilcs terülelél rnagálran i'ogla]o, nll leg) 40.]5
h.ktirnr .Idij be]só és c\tl()mrpa]1 etdeiLrlnklal,1iszláSokka], ös,é1))clili.]
A ].\!s e3],].leknek is k.thc.. kjlindrLló lofilló leni]eie,
csntorni Éldii: A DL]na Tisla .(an,ná éi7aki o]dalá!. n lllsill\o1n]lól Drdu
ló. \lA\ ! s('] \álos eg}cd m.]l.ft hli7lido. la]irDjvel iób]r, nrr 1 ]0 hektillos
\ad.rd(j. ki\cbb t]eLso ulül !] I7 e_!_vkol !_!nk]arl!|rlt isktrlii kjrálLc]ulás.k
llnl(crc, i\,Ir !.ln.l eléggé szclrctc\Sa \i|t
ftli\€rstr,n kenlping é§ ki\keúek nYrrákitclcp körüli §zcgólYeldók: .\Z
c.rlitct 1criiLclcket kóíülölcló, öSs7.!\ógéb.n ]1) la h.ktá]!!, , de i]nldössz.
](l0 ] 50 nral.r \7Jle§ eldo K]sebb cl.t.i sailtkrd r]klln]l( i]s\ón).kk.L
A|ió-sligtti sálcrdóli: A Durlr TiS7r .srttfn! as ltkí!r\ ki]7t lós7beJr a
Dun! .]].i1. róS7ben eg! lrajdalri Duna rg t.riilcla. a Ltijugr!l(') |ál."ás or§!-
]órsko].l In.llc11. Iól.! ! lolilLóisl.1r g,-akork] lltrlstl szánna íin.1!lí.t né_

hfu),heklá \r (.liil.ni k seb| erdö

.\ 1o\ab]r].rdök íi)kokban beépii]i.li a nr.7i;gd7dt!ági t.li]lcl.kbc. de kilá11_

dulási cóldira k.\ ó$é nlk.]rrrasak.

] ].1



9. függelék

Ki]LTERt LETEK
Nl€zógazdá\ági terülctck

.\ haidai cgj-sóges, lobb lni|1 kélezer hekláros nr.Zógrz.lislgi t.rülcl,.r.]y
.u l35.1 J\r k,]1a!zicn lólkapé| 16 rlell)el n}cl\ii. illct\. rZ ]9]-l ó\i kii7sagi
1éI]iepérl r11ajd ug]-an.nn}i merlel és lrérlc( !\cl\ú nr.zóglzltasigi diili;\cl
szerepeh a tl, !i]agláboru( kij\.tóe]l, ELó|b ! Dunl Tisl,r .s!tom,] ópilósa\cl,
r..aid 1990 ulán u \l0 át as a7 il 5l_ei ul ncgó|ii]ó\ólcla bán},ala!ik r}rari
és ijdiilólcg\.dek lélre]i]lló\.l {]!r!bokm szakid1. e§ a livak, lllak vi]al llrt
|.]krü].( lc| cllkcLlúsé ! cl 1ilór. c§ijkkelll \,1a eg)séges kilheriiletirnerógaz_
drsigi lcriil.( hcl]-clt. hól kjs.bb ]a ,10 ]]eklár, Lnái lerii]elek köZé |eékeLt, és _]

rmg,vobL] li]rnból alkotó rnclóga7l]dsit!!i l.riiIeiie1 l3lkoZul1k Hiles7tin.

Ki s ? b b ( k ij..h e i k e lt) 
", 

e.í;g o. ít u r ág i í e l ii l úe k :

1_2, A §Zlgeli (eliilelek, !Z 5]0 .s trt és 3 1'ö Dula-ig LóZőll a Sporl_Szigelló]
(HE\:-!,rsú(i !.rn,rllól) tla]r., r I)W]e Tisza csalom,r áha] kél, aZ a]sLi_§Zi_ge' es
l'elsö_sz]g.ll :j ]0 hckláro. nr.7ógx7daiágl leíiilclrc.jll\a
J. \ l ,l , lj l(," :' .,i,' \l^ ' \ _, \l \\
\asunonalak köZö11, aZ 1_1j]r.g\j \' !\iea_vedlol észika, i ln]]lelniunl le]epi

.{.AzN{O-áslrl,N1.1\'-\asU1!ontl,!7]|!lineg},edésRnkóc7]_]i3et,íHilálL'r1)
köZé beélelirilij, e§ ibt,valn.]1()sdn fog\,a) nrezólazdasigi ledlei eg! 5_6 hekiá_

5. A Pelöli_ligel. Paí] LásZló üt, ()l os7 txlak és aZ _i]_eS Lil köztj beékeLódóí _
loha lrlosan csókkeno kis.bb.dó i]ezóglzdisági leri]lel a Bezeré.li Liko-

6_7. A Dum_Tjsri csatonrán túlj, a lrksorDi haiárjg iiltó. ket lnezögazdasági
ted]Let, a ]!1A\'_\ asúi. iz 5].s út ó. lakson_v halálá]g, illene a ]r,lA\'_
\i\iltvonnLiol aZ ilso]lélDedi lratrljg A ]l)0__]00 Lnetel széles lerü]elsálo1 n
' Kilotn K*," bán},alelii]ele kózapcn két ]| hekiar kijrüli részle oszlji

\a sl! h h n, e..l g arl u s úg i te l ii l de I :

8. A \1Á\'_ilsó neg\ed. Paál Li§7Ló tl. 5l_es ill és Dnlra_TisZ3 c§elol|a áilal
hltinrh ledi]et. lneh,ö§(ze§§égólr.n l!hDrjleL Dregl]á]ádja a l|1) heklin A te
liil.1 .ik. jtt nlg\u] k.\é§ szór\árl\.rlti; td]N]hrló \'á]l()7dn^ságot.g,-.dü] !
1.1ii .t.I be üL t!Lál1]!l(] '()]ílr {ó' ós kilrr},ók. nrrLlrl

2]5



9, Dunrhar!sZ(i kat |.grag\ obb ósszetiiggó r1rerirgaZdasagi terii]elének eg\jk.
dz ó\zak ]i.lcii, nrcL],aZ _\L_es nlló] Ie]e(re, ü Nénredi úlló] éslllrr lalálhdtó t
iánx Pclt ó\ ALslirlernedi 1eló esó kazigdzgalá! haráráig t.ric.tij.n
Dü.dht)rs7ti . n].7ógazdiS.ig] lcrillctc inlz.slóga|cn ]a)| ]50 h.klitl.}j {
gudllkodislt ti]ghrtó lel1i]et€l alonb.]n csijkk..ii. l g\ al 5] c( ú1 n]cntén
1i]ytnrdn)s!. Di1\.ks7ik az ipari lcriilct. !rlrDrjIrt. t.liilclhc7 lrlro7jk á
NaIn.Cli út mcnti ..Két lo", E leliil.i.., több h.l\.. ttlinunk kis.bb 5 6 hek_
1á.r!l nc.r nlglobb eldól. A lelii]et .n}han Llonrbos. n]czijgtzdt\ága \álfu7á_

l0, Iidrds7li l.gnagyobb eg},]retngg(;. mjnlcg} 100 h.klír lcllcd.]mú n]c7ij
grZLlr\igi icrii]ctc x \áloS dé]kelelj r.lZcr1 lálalhaló. k.lelí..rl 5l c,, ttJlrc !
Nanr.dl úllól, lz aL\ónéjnedi ]raiárjg e§ ! Duru Tisla cs,llLrnáig ler]edoc , .\
1ón}lcg.s nrclőgazddságitetii]el azo b,rl1 csak a NelDedj ultól, (.()0_10()meter,

rc C]ólclrbrc kcldi;djk, nrjie l bán),alalaS űdiilólleg},ed íL.lrile§unl keDlpllg
Klslerlek. Bá1))ataldkl, ! \én]ediLil s e delkeleli nlezó:udaiágitelijLel kóZé
ékelod]k, ftt js csokkcn a g!7dálkodáii 1eliilel ilrl dtt, hog! a7 5 ]-es út Dlenti
léSrelr Uja]rb, i D.li ]ptlt.liiLct ia| kialakulóbnll. ln nle8) ]0__jl)hekáfi t'og-
lil\ir elrnirjelenlcg is, A LcgkeLelibb reszenjeLenlos nas},siglr llrteg! t00
]rekl3il),i ierülclcn pcdig t l-ibel Kivics Kf'l irrielui\ hliilóleleken),Ségel
l'ol:lal lo\jbbi bán)dld!ak ]éle§ílési terl,ervel, E iel.lllelen is lalá]koznlll kr
SeL]b lbllol|i crdi;kk.l. de .rezögazdirság! Levéd]e \áilozatos. nnnl az
észak_kelelj teú]eten.
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l0. függelék

Ci\I^D^Tok 2005
Kózcélú inté,mén)eL és bc\ii\árla, kóZponlok

I]É\i nag],álLonllrs (Dunahtlt\zti kiilSij): /.ií l;/ (líinll,eú a\ Etzs!l.Lí úl

HE\ -lilso megálL|ihe]! ,§,l.isli,l liI _]

NIIY n,rg]ál]orfi s: Bdl.J! n,-
NI.\\'llió üI.giL]ohe]\ :\Idgldt úíLa I,IL^ dl,ó úLa úhllo:a\jnil
]\ulúbusZ]ir!tok kóZponti r)1.gálló]r.]yc Fl; l1í HEL.J]ug úll0,nj\ .L;tt
IT.|okllő(ő] lc!aL aLkalrnl ]árilok hasz.állák): sf,i l ,\:i1../, ,(i(rl' !j/d]ll

1ulis heJúsúlkj li,,!hú.ak (Ie!!uIúhh 20 8ó|kOIi,ruíkokhíll):
cB.\ éte]niszer 3ruháZ:,FJ Ii| .líi ls.On úú tka
,,lirlrlnii'CBA állLház:]i:Jnlll ti! ó' l\é r.li Ii| Gn!{4lll u!l1l \drkl)
LidL be!ásinó ár.rhá, (élelmjszel és !es)es.jkkek) ]]an.di li ía) lhdjdi

Dnlrahiíaszli pin. (j hektáros leri]le{erl, sl.rdfu slonbalon].l/rln: Zi.{-
Drl lil:I<,lndó tl rúIa

PlL]s |e\,ásánó ánLlrái (é]e]núSzeí és (egj-cicilk): F.j Ln

Te npó i13ldi§zkonl ál1r]]áZ F/] lil ]óó
lL-ll]'Kl]R ó|ítijr..-lg ánLlrá7 és laklárle]ep .\a,]l(li l;] jl .l 

'I 
ntla

(hlidi |li.n,11lDo]lí)
Bukok. pé .i]líé?,aíak:

A]s(n]ém.di is Vjdók. T!kalékj7ijlelke7ei íbánkrutunrt.]: Bafn/] ll, J
lJne Blnk í)u.!drds7tj I]ók tbrnkrLltonntal: 1pl]ó, nnd: /Fl; Iií rú|s

Kjsdunx nr.ntj 1!kl]óks7ö\eike7ei] tiílil j_il].

Ol lr í]ink í)unil]!lrs7t] l'iók i bankalliorDlr ta ]: 

'ó;ra 
G\i|gi L:!í ói

s.h.L b.n7 ]kili: : !/) ú Li Hd111r-ti .li'Ll ..a|) ,liíl11,c1 (}li1l.nltiL,

(l\í\'b.n7jnkúl: _il e. úí \illrcdi Lil t(lI1l],oz(i\r
\lolr ] l'en! b..7iikút] 5]() l! ]iL Dmúhu|!\1i T|]Lroll\,hdniún ,ű! ]n1

E g l, h á?,a l (t! nl p l o,0 k, hu h á.ílk ) :
Kan)L]kus cg!,hi7:szcnt lsna ] |]ébánjaielrlp]on]: tl';lnó' ös'1,
Kln]L]kuS .§hiz: Szcnt lnn. tlétrá|iilellplonr 

";1Ji 
lll.a Thaki)h lil

Ktllnikb csyhál: Kál!ária kágnnr: r/!tt tlt Á,lltrilia r/rlln
R.li).náius cgyhál: L.lka\7i hiixtal a\ tenr!]on]] /niló.]:i l;l jj.
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Evangélikus cgyháZkózség és tempLom: 
'a,llalrn 

!l.a JJ.
Baptisla ifiaház: Ddmianich utca 40.
Jehová lanúi hitfelekezct imaháza Mdg,ar utcd 9 í.
Eva géliuni Pürtösdi Közösség G),iilekezctc: ya)röynarlfu ]9 )].
HIT Gi\lekezete: Aldry,Iállos u. 3a.

Gjóglszeltúfak:
Gyógytbrás Gyógyszert'tl Dózsd Grörgl út )7,
Refoffl Gyógys7ertfu Fá lrl JJ
Szent lst\,fu Gyógyszertál Dahia iú utLd 23

Közigazgatá§i inré rléryeh:
Polgámlesteíi Hivalal:Fó 

'l 
1j?.

okfiányiíoda: Bátholí üt.,a 1,

Városi Kj cstár: .i:ojs,ll Zalos lr.a ].
DL1"l1ns 1 R,ldoró_: Dú."d G)ó g u 2a

szociáli§ inűzménlek:
Városi Gyánhivata]: ,.1r&ls,j1, .'l /4,
Gyennekjólétj és családSegilő Szol,Jálal Anlrásr- úí ]4,
Tenileti Gondozá§i KöZpo]ILí Banhyán!, u 2.

Ll€ktromos MűVck iroda:Bal,§§ ljr 
',DHRV Kft,: Fó 

'l4ó,TcDrctkezési lroda: r€rleló
TIGÁZ (vecséSi kircndeltség):

M űl. lődés i iníézméryek :
JóZsefAttila Műve]ódéSi Há|z: Tálcsics u. 2.
városi KönFlár: DJ,ra c],örÉ,^ út ]),|b.
Ilcl},töté.eti Em]óktál:Fó \ií ]52 (Palgámestefi Hífatdl udyali ftsz)

oktatásí és egés.ségügri i téznűryek:
Ncvclési Tanácsadó: nátró.:r,. J
Váro§j Bö]csőde: L-,!rill} Z, l, ].

Óvodák:
r\apsugd l l\ooa rr:§J 0rol6,rrjJ
Hétznrvirág Óvoda: (,lj:l./i ,, 

'/.SzázszoNzép Óvodl: IárcaíLs Mihát} u. 33.
Mcse ovoda: Ze,].rá !r, 

'6,
Hunyadj János Á]talános lsko]a (felső tagozat): ,.öárá7], ,1.a
Ilunyadj.lános A]tálános lskola (alsó tagozat):Fó il ó9,
Il, RáIócziFere]rc Á]talános lsko]a (ftjépület): ,{áió."' , 28,
]], RákócziFerenc Áltálános lsko]a (napkö,i) náió.,lll ],
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskol.t: 

'olyó'§ 
r. JJ
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A La|f(rk ú l\ íil! aszc (o]nalási ]nla7nróny ] n,]}/r:i ll ] f
Baklx) llr\ in annn]áljün], \'i7iig\i S7!kki!7ótiskoh és KoLlJljrür]
(löépii]el):/ratrd rrvl lll /

Biktá\, l-,n jn |;]nnrá7iün] \ i7iir_!i s7!kközélri\ko a .s Kol]agiuln
l ,:, ,, ]; ,,l ,e

ajycrnr.kor\o\i lc!d.l{jk] /ji' ln Ji
]]rz(t\o.ilc!dcloL ircu.rdl(]lógj!, rb.lrtórtrün] Ddtllja iLh l 3:
]lrl(, \ o! l.ndclol lIi,rgj. S7rkol\1]S.k] /)arlllui.ll llfuí ]_j
\'altin]i;i S/.]ginl(: I),j:nl (; nry\ Ln 

'1T.lhcsr.nd.las as nóg\Cig} ász]t: Grr,*- ltr.d ]

Iog.l !oSi r.ndeli]k Dd ríú"iLh! 3).

l \Zánrú Po\l,rhi\ala] {nagll]l)\l,r ]] BíliIl]r,r _]

: ,lánrú P.!l,]ni\ata] lhgclr Li!]r.\1,1)] nli/,1n 1 ! _,i_]

s |0ííIit/,sihnirr k, (s.u kOs.íál] i ed.l;ílJlfi ek):
DN1TK spolt_te]ep (L3bda1llgó_]ril)a] .l/,LÁ:|,/r ll jó,/,!
DNíTK \iZ]iporcteLe]r: JPol l :|.l!!t E||.i;:| ú Dtlrl Pd|!
DNIT]< le ]izpá]rík: \i!l/ J]ll../ i|rfl.Jii.,
D' l , ,,,,l
J.lsk) \ izunol oros \ elsenj-|i l] a: I ;]lt] r ld,l J])rl *.rilnr{ /.\ilP \ !_{,]/, l//( n]
Nl!SlüIg Lü,.rsk]llb díjuglnlli pal)a:P.líllLJl,, j,i{lli i.iáú' |it l
G],,iLor].j terúszpá]r,lk L', t \. t\t L rl ! po It li1,1 pl ü g
G),ilor]o lol'aspál,ln (l01nsisk.r]a]:1,rrt li _] lt)/l.sri l..g1.4
\linLrlrej Sqas]l Club .](!\ L:l1(]|t |!k|t Do^l C\rg] ];l l.,h]



l l. fiigge|ék

Dun.th.lra§ztn.ól nlcgielelt kónr,\ek é5 fi7ctek

,u Ön.illő kint|,l?k

B ad]a) János: lhlr,r]rrll§7li eS kónrvéke lórien.lc
lhülhlfulzíi lr:ó 16 nldll

])l Helnécl\ Nl'tl}ás: DLn]lhxlaszll ki;7(é]r aZ orszag szi\ób.t
I)unahnraslli nn helzen Ctcs Landes 

',ldrdl,/!:li 
19!J

íiilr1.1\íi Fa]iííOt1|1ll: KalíL,r..|k" Fctcl. vll,Ll| Li\:lö,é L'dllCll\ül!l
l)LlhlhOfuszli ]l!1.1!ni Fij:cí.k - s:.tl?,12ícíí.:, D] Htlntlz1 IILií\dl ]]0 0l

t)l (zülege Erik l)l Helinó(7_v Ntál),ás \ídkiv l-á§z]ó_Dr, Slirl]kj G\,örc\_
.,ld, l D ,,, ,,, l,|',,,l ,, c ö, ., |.e e_

zljllós|! - DllnahLlru\z1l )00l)
DL!I1h(l|o,.ll ]íli.ú"li Fli.eí.k tL S.cfte|ldt.: llI HL,h !L.j tlli1\.á: :6l)

Dl, He]n)e.^ \,íát_\,ás_Dr Sulinyi _ló/s.í. D .il]alaszli lörlanclc ll A rMg\
ki)7saggé §zell,eZi;dé§lól a nrá\odjl \ilásháború vagéi!- Dl,uhdIds.ti )l./()lr
Dudhaftj:li l1li.cLrli Fiiz.llk /lI , \::f/*.J:1.1l. rI H.!.raL:] líLi^li\ ,

TTclma.7\ Kil.h Dl Flelün.l\ Nlá1l,3S Dr. Surán)i.|a]7sel Dultihdrds7li iöl_
t..ct. lll A nrásodjk r]ligháboru beücló(ólijL ]1l00,ig 0 \áron rdng elnle_
1.5ti!. !)1!l1!rhdt ll:tí ]l]()l
Du"dha \:1i 1II1:.a,]i Fii:.í.k /].. .\;:! icl:lcííc l)| &ln!5 LL:III li,

]0i] ive§ a Dunr}]ara§Z1l S7eDt I§l!án !lób'tni3lenl]r]on ]q0] ]00-1
Dlndhdft/r-li )|1|)1 s.t|ll€i:í.íl. KoL:lklTd !árn: \@|,1n.t,lll )tB n]llal
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B/ Ö1.ilíóJiiícíek, 
^kolaí 

kiarlvá }lk

Brlogh A Sit..tol]
A du.!haIas7ti r.fonnálLls cgyh!i7 \,á7ldn]s tinlanclc t'c]liidósi ]dolendbelr
| 
():,l 

.li:i.eícs.íbl lú

Kudi Károl), B, \ag) Zsuz\a:
A Du ltrara\Zlr \ITK ]5 é\es Dldl ,ds:/i i/L(/lhi].mti hi:ll
DúüOhú|ds.n ]995 Szliles:í.íllt K|l:di Kúfuh Ól0 Sa la|,Kl1.5all,I'€-
ílnL L.hll Endft SLhlbtú Glúld Bln|, I|;.:;cl Küíi ]\Iih||l| C!.ip stindot
TiL:Jd L,ls.!lj Csanj} Lliszla )20 a!lai

Ytlirnúl g.ud!g heL}1öfiénetj tarta]o rrnaLrcrtde]kezo kind\,'ir_vok:
(1 Dunl1l ,ú1.1í 11ldlni ',lE,iri ])jLi i, t..LinI kkola,
d Bakld\ Et|lü (;in"l:iú , |,E]i!iS:41,1ii;:!Pi5|iola.:\ KDllécít! .

/1 H 1l n\ ad!.Iál 0i .i]íalil t|) \ l \ Ioi1
d ]L RtikaL.i lir!nL .Íiít!il,ra, t;Jiú!ll,

,!

I-épc:ősol d Dl,d lejáúhdll J93a-e, éwk
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\íltozó,áros áz or\lág \li\ében
\ál.skó|. \ároslerké]r \tirOlkirlauZ

2005

! l)u|aharaszli N,Iúz.unr] fij7etek.e en kötetének k]adn§ál
liltrssá }i]ásDk,\ aúnldLr ójá|ak é\éber

1.]Drcgatták:

Dun!h!rrsZtr \'ár0\ öDkol nritn},7llí] r k Képljs. ii_te\tülele
\- 1,1:,U e'Nr,l,p |:
'D K } ,,. i

l o!ászi LiSzló

A kön}Y non prolitjcl]eggcl kósziilt.
Te]jcs bevótele a Dunahaíaszii Váro§i Kön}Ytá. kön}va]apjába keni|

toválrbi lrclyj§merelj éS he]ytörlóneti kiadványok megielentetéséIe,
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