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Dunaharaszti utcaneveinek
névtani vizsgálata
7,

Írta: Ligeti

Józsefné

ELTE Bölcsészkar
Magyar kieg.
l. évfolyam

ü 3

képzé§e (fejlesaése, oKatása) csak azáltal,
" Mit nyelne nyelvúnk s annak

ha

minden hegy, domb, vötgy, patak, dűló, szóval minden tájnak divatos (használalos)

neveit leímók. Mily fel nem fedezett nyelvi, sót történeti kincs is fekszik még itt
kihasználatlanul, s mily tá,iékoáatást nyújtana ez a nyelvbúvároknak nyélvúnk eme
ismeretlen tömkelegében!" (1)
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Bevezetés

Dunaharasái Pest megye déli részébentalálható, fiatal Város. 2000. július ,1jén avatták várossá. Lakosainak száma kb. 20.000 fó. Budapest Xxlll. kerületéVel

határos,

a

soroksári Duna-ág mellett terül el.

A

lakosság egy íészenémet

száímazású, másik része bevándorló,
lntenzíven fejlódó település, melyet lakói számának emelkedése mutat, de a
területi terjeszkedése is.

Denotátuma íolyamatosan bóvült a 90-es éVektól, mert a területe nagyobb lett,

külterületi egységek is

a

városhoz tartoznak, Területe máía majdnem összeér

Budapest Xxlll. keruleével.

A fejlódést a 90-es éVektól rohamosan elterjedó

iparterulet hoáa, mely a

települést körülöleli.
Új utcákai nyitottak, lakóparkokat, melyekhez eddigi külterületeket neveztek el,

osáottak fel utcákra. A régi nevek eltúntek, helyükbe újak léptek. Ez csak a Változás
egyik oldala.

A 90-es évek rendszerváltása a település közigazgatási neveiben is Változást
hozoll. Az addigi példaképeknevei helyett más, - talán politikától független
példaképek-, hires emberek nevei kerültek az utcanévtáblákra-

Munkámban ezeknek

a

néWáltozásoknak

a

nyomában járok, hogy

bemutassam az ezredforduló közigazgatási neveit DUnaharasáin.
Munkámhoz a Dunaharasái Városi Önkormányzatának föépitésze által 2003ban összeállított utcanévjegyzékethasználtam. (1, melléklet), valamint az utcanevek
Változtatásáról szóló önkormányzati jegyzökönwet

A

(2. meIléklet).

hitelességet a Geodéziai lroda Dunaharasái térképebizonyítja (3.

melléklet),
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Egy kis történelem
Harozth

- Haraszti - Dunaharaszti

A település már az óskor és ókor idószakában is m€telepedésre alkalmas
terülel volt.
(Taksony), zoyek és Raad
"Toxun
pest megyei birtokokat Ülbew szigettel együtt, minthogy azok eddigi birtokosa Márk
1270-ben említi elóször egy adománylevél:

fia Lóránd, hútlenül elhagyta az országot s a biítokok íeá szállottak a nyulak-szigeti
apácáknak adományozza."i ,a határ a Harozth erdö közelében a Dunánál kezdódik.
lnnen ke|et felé €y

árok, melyen út halad, s ahol két határjel van, tovább kelet íelé

egy másik árokig, melynek közepén Van határjel. lnnen tovább a zoychtelek nevú
helyiségig mely Towun felé van." (2)

Ezen iratok sokáig az egyetlen, Haíasáit név szerint is felemlító iratként

a x|ll. századból, s aki bármely könwben, irásban, mely Pest
megyéVel foglalkozik vagy Haíasztiról szó!, eá keresi, mikortól ismert a község neve,

tartoüák §zámon

ma mfu egyéítelműen Gsak ezen adattal találkozik,

A Harasái

nemzetségnéVkéntis használatos ebben a koóan. ,,Dr. Wertneí

Móí akadémikus, az Árpád-kor €yik

legismertebb kutatója 'l892óen Temesvárott

kiadott könyve, mely az Árpád-kori magyar nemzetségeket ismerteti.

E könyv elsó

kötetében Werner Mór részletesen szól a ,,Harasti" nemzetségról mint az Árpád-kor

egyik magyar nemzetségéról s tagjaiként (aá is jelölve, mily tevékenység vagy
esemény kapcsán fordul eló

a

nevük

a

magyar történelemben)

a

köVetkezó

személyeket sorolja fel.
(1204-1235 közöfi)

Harasti Gurk, aki ezen pontosabban (konkíétévszámra) meg nem határozott
idószakban a bakonybeli apátsággal egyezkedik.
'1229. Haras^yi zoim (mint harasái földesúr)

1263,

A vasvári káptalan bizonyítja, hogy az obadi várjobbágyok bizonyos

földtér

felett Haraái Roman és fia Barabással kiegyeáek.

í280. A sági konvent bizonyítja, hogy zaah nembeli morcholi Tibor leányának,
Gungnak s íérjeHaíastyi simonnak Záhtelek egy részétátengedte.

í296. Harasthy Buryn fia, Buryn comes Választott bíró.

í299, Harasá nembeli Barnabás íia Lothard, ki birtokegyezséget köi Haraszty
nembeli Mikó íia LászlóVal,,,

s mindez csupán a Xlll. századból az Árpád-korból,

majd tovább a XlV. éS xV,

században több mint harminc a Harasái nemzetséghez tartozó személy, míg végül is

az í489-es dátummal az egyik

leghíresebb Haraszü-Val, Harasáhi Ferenc

országnagy, szörényi bánnal zárul a sor.

A

nemzetség ezen tagjainak bemutatása

-

föleg biítokátruházásokkal

-

Werner Mór könyvében három oldalt tesz ki, majd nemzedékrendi
táblák után a Harasztyak birtokainak íelsorolása köVetkezik, jelölve az idópontot is,
kapcsolatban

mikortól birtokuk az adott település, falu.

Ezen abc-rendbe szedett birtokfelsoíolásban sorrendben a negyedik a
,,Harasti Pestrn. í229' jelölés, mdy egyben a Harasáiak legkorábbi ismert
birtokaként nevezi meg a Pest megyei Harasztit." (3)

Haraszli faluval kapcsolatban az Aniouk idószakában már több oklevélben is
találkozhatunk_ Ezek azonban nem birtokadományok, hanem hatalmaskodási perek
iratai. A falu birtokosai ebben az idóben a Harasztyak.

'1223. Július 4, A fe|hévízikonvent l. Károly király parancsára a Nyug-i
(némedi) és Harasáh-i népeket a nyulak-szigeti apácák kérésérepeíbe híVja és
eltiltja őket Toksun jogtalan e|íoglalásálól," (4)

Mátyás korában már jelentös település, és két elnevezéssel illetik a falut

:

Haíozl - Haramk
1858-ban a hivatalos pecséten még Hara§ái olvasható.

í900-tól kapja a Dunaharaszti nevet, mely a mai napig a település hivatalos
elnevezése.

1900. évi kötete - Pest
RendkíVüli közgyúlés a járási fószolgabíró

,,Képviselótestületi ülésgk jegyzókönwei

Megyei Levéltár, 1900, Január 27,

-

í89í-

rendelete folytán a község hivatalos nevének megállapítása táígyában.

_

Jelén levók felsorolása - határozat száma

Előadó jegyző felolvassa

a

-

1l19o0 számú határozat,

község hivatalos nevének megállapítására

Vonatkozó fószolgabirói rendelkezést és az ehhez kiadott vonatkozó adatokat.

Nézete szerint figyelembe Véve az o§Zágos tözskönyvi

bizottság

és az

országos levéltár észrevételeita község hivatalos nevét azon körülményre

Való tekintettel, hogy az országos levéltáI megjegyzése szerint már a
középkorban is Dunaharasái nevet Viselt,,Duna-Harasáira" javasolja
egyhangúlag me9állapítani.

Határozat

Jegyzó indítványa egész terjedelmében elfogadtatván a közgyúlés a község
hivatalos nevét egyhangúlag - DUNAHARASZT|

-

ra állapitja meg és kéri az

elfogadni és a törvény szerint ekként megállapítani.

A községi határozatot a megye is elfogadja és jóváhagyja.' (5)

Dunaharaszti utca jellegű közterületeinek

vizsgálata
Az utótag Vonatkozásában:

Az utcanevek elótagjainak Vizsgálatakor követem Hajdú Mihály:

Budapest

utcaneveinek néVtani vizsgálata (6) munkájában olvasható csoportokat,

Dunaharasái teruletén az utcajegyzék szerint (2003. városi önkormányzati
adat) 204 olyan Utca jellegú köáerület

utca

171

út

9

tere

1

sétány

1

park

1

lejáíó

1

tér

Van, amelyik nevet kapott,

11

Az út utótagot kiszoítani látszik az utca elnevezés.

Ritka

a tér használata,

mivel nem volt nagy

a

település, a kényszerú

terjeszkedés során az utékat tudatosan megtervezett építészmérnöki tervezéssel
alakították ki. Dunahaíasái régen és ma

is Budapest

pihenó- alvóvárosának

tekinthetó, s mint ilyen településnél nem tartották fontosnak a terek kialakítását.

Még ritkább a lejáró elnevezés.
Nem volt olyan elnevezés, amelyet ne vettem volna számba.

6

Szerkezeti vizsgálatok
Az utcanevek kivétel nélkúllegalább két elemból állnak, s legnagyobb részük
csak két elemet tartalmaz, amelyeknek egyes eleme

ma

tulajdonnév, de lehetett

köznéV is, Vagy melléknéV,(Attila utca, Babits köz, Búzaviág soí, Kikötó sétány,

Tulipán tér, szigeti lejáró), 88 ilyen elnevezést találtam. Ez a névadások 43%,
Vagyis eléggéjellemző az eííéleszeíkezel.

Az utcanevek másik eleme íöldrajzi köznév (köz, tér, utca, út, sor, stb.).
Amikor az elótag személynév,küelöló jelzós szeIkezetnek fogjuk fel a teües
uicanevet, hiszen Valóságos birtokviszonyról van szó. (Baktay Ervin tér, Arany János
utca, stb,) 64-et számoltam,2. helyen ez áll gyakoíiságban; 31%.
A jelzós szerkezet, amikor a két elem köZött

ielzói alárendelést állapítunk meg

három esetben fordul eló: (csendes utca, Evezós utca, soroksári út,)

Formailag birtokos szerkezetre utaló elnevezést egyet találtam: Hösök tere,
Jelképes birtokviszonyíól beszélhetünk csak, jóllehet az elnevezésnek reális alapja
Van. ltt találhatók 192o-ól az l. Világháborúban elesetteknek emléket állító fejfák és a
l- Világháborús hósök

2000-től

emékmúve.

az '56-os forradalmárok emlékénektisáeletére külön emlékmúVei

állított fel az Önkormánrzat Ugyanezen a területen.

Az előtagok vizsgálata
Az utcanevek előtagjainak osáályozását jelentésük témakörei szerint Végzem
el.

1. személynevek

2.

Földrajzi nevek

3. Az embert köíülvevó szókincséból alakult nevek (álla!, nöVénynevek)
4. Az utca tulajdonságára utaló szavak
Dunaharasái utcaneveit jélentós íészbena hajdan élt személyekról elnevezett
utcák adják, (105) 50o/o, Vagyis az elnevezés fele, Egészségtelen jelenség, mert
az összes néVadáshoz képest magas arányban jelenik meg.

Alaktani szempontból €y-Vagy

többelemű utcaneveket különböáetünk

meg.

Az egyelemt] nevek az utcanevekben is többnyire egyelemű elóiagokat alkotnak;
Attila utca, Árpád utca, Baross utca, Botond utca

stb. (15)

(7y"t

Kevés példát találunk arra, amikor a név elé megkülönböáetóen

feltüntetik a cím,

rang, méltóság jelzésétDr. Posta sándor utca, Lechmann kapitány utca, szent
lstván utca, szent László

utca. (4)

(2o/ö

Középkori rangot, tisáséget jelöló utcanevek: Nádoí utca, Király

utca. (2)

(1vo)

A fölhasznált szeméíynevek nagytóbbsége nem egytagú, hanem kéttagú,család
és keresánevet

takar: (59)

(29%)

Tizenhárom elnevezés pusáa családnéWel történik; Bezerédi utca, Batthyány
utca, Bocskai utca, Jókai utca,

Klauál utca, Knézich utca, Lónyai utca,

utca, semmelweis utca, Thököly

utca, Tinódi utca, Zrínyi utca, Uzsoki utca. (13) (6%)

Mikszáth

Egy háromeiemű elnevezést találunk, ami nem túl szerencsés, mert túl hosszú:
kórösi csoma sándoí utca.

Három olyan név Van, melyet következetlenül használnak

6aE

csa|ádnéV

megnevezéssel, máskor kételemúformában; Babits köz, Babits Mihály utca.
Jókai köz, Jókai Mór utca.
Vásárhelyi Pál köz, Vásárhelyi Pál utca,
Hol itt az egység? Egy néV két terület megjelölésére is Vonatkozik.

9

Magyar személyek nevei
Történelmi alakok
a) Az államalapítás elótti korszak csopoíiának kialakításában egyelemű
neveket találunk: Lehel, Taksony (2)
b)

A magyar történelem következó szakasza az Afpád-házi királyok idószaka:

szent lstván, szent László. ltt a név és a cím megjelöléséVel együtt
szerepel. (2)
c)

Az Arpád-házk|halásától az ország

3 részre szakadásáig 3 nevet találunk:

Hunyadi János, Mátyás király, Nagy Lajos,
d)

A

királyok nevein kívül: Kinizsi Pá|, Toldi, Tomori Pál, szilágyi Erzsébet

nevét olvasha§uk, (4)
e)

Az erdélyi fejedelemség időszakából: Bocskai, Báthori, Bethlen Gábor
neve

szerepel.

(4)

A Rákóczi-féIe szabadságharc időszakából: Thököly, Rákóczi, Bercsényi,
Bezerédi nevek fordulnak

eló.

(4)

g) A magyar .jakobinus mozgalom résáVevói közül: csak Kazinczy Ferencról
neveáek el utcát,

h) A reformkor politikusai: EötVös, széchenyi, Vörösmarty, Wesselényi; (4)
és a szabadságharc résztvevói: Gábor Áron, Jókai, Klapka György,
Kossuth, Petóíi, Táncsics, Knézich, Dam.ianich

(8)

nagyobb számban

szerepelnek a névadók között,

i)

A parasztmozgalmak idejéból: Dózsa György nevével ta|álkozunk.

10

A XlX, sz. második felének politikusairól is kevés utét neveáek el: Deák
Ferenc, Baross Gábor, Klauzál (3),
k)

Mindössze két utcát neveáek el az 19í8-1g-es forradalom résáVevóiról:
Károlyi Mihály, stromfeld Aurél, Az utóbbi 1990tól nem éló utcanéV.

l)

1990 elótt 20 olyan utcanéV volt, amely a munkásmozgalmat, vagy az
ellenállási korszakot idéáe: sallai lmre, Fü§t sándor, Rózsa Ferenc, stb.

Ezeket az utékat az 1990 januárjában történt önkormányzati döntés
alapján átneveáék. Az átnevezés során 3 elemú utcanevekre ,cserélték" le
a régieket, nem tartottak meg egyetlen nevet sem.
m)

Minden helységnek töíekvése, hogy saját, szúkebb történeténelmének
alakjairól, a heMörténeti jetentóségű személyekről is utcát nevezzen el,
ezáltal biztosíba a r4uk való em|ékezést.Velük, az ó munkásságukkal,
hogyan keruftek Dunaharasztival kapcsolatba, a jövőben kiegészítésként
szeretnék foglalkozni Velük: Agorasáó Tivadar, BaKay Ervin, Dr. Posta

sándoí, Festetics Andor, FöldVáry László, Harasáhy Ferenc, Havasi
András, Hoitsy Pál, Jendrassyk György, Las Toress Béla, Márton Áron,
n)

szelényiAladár, (12) (6o/ü
Magyaí kóttók, írók nevét gyakran olvashatjuk
Jánostól
_

zfinyiig. (24)

utcanéVtábláinkon: Arany

(10%)

festók csók lstván, Munkácsy Mihály, Paál László. (3)

- zer,eszeízők:. Dankó Pista, (nótaénekes) Hubay Jenó, Kodály zoltán,
Lisá

Feíenc (4)

A műVészeti élet személyiségei kevésszer fordulnak elő utcanéVadóként.

o) A tudósok, feltalálók csoponjába azokal a !ól képzett mérnököket, újítókat
soro|om, akik ialálmányuk, újításuk által váltak híressé: Bánki Donát,
Bafoss Gábor, Bláthy ottó, Bolyai Farkas, csonka János, Déry Miksa,
Hoitsy Pál, lrinyi János, Jedlik Ányos, Jendrassyk György, Kandó Kálmán,
Mechwart András, Puskás

Tivadar. (13)

(6yo)

olyan néV nem szerepel a Város utcanévadójaként, akit ne lehetne
Valamilyen lexikonból.

11

"azonosítani"

Földrajzi nevekből eredő utcanevek

Az

utcanevek másik csoportját

az

o|yan elótagúak alkotják, amelyek máf az

utcanéVbe kerulésük elótt is íöldrajzi nevek Voltak.

,

a

köáerület azon a földrajzi területen
található, amelln6l a nevét kapta; HÉVsétány, vÁv-atsó utca, Vasút utca

a) Ezeknek egyik típusa az, ha
(3)

b) A másik csopoítnálaz elótagban szerepló név jelzi, hova vezet: Duna utca,
Miklós sor, Némedi út, Taksony sor, Alsó-Duna sor, Duna sétany, Kikötó
sétány, szigeti

lejáró.

(8)

(4y")

12

Természeti környezet szavaibó| alakult
utcanevek
Állatvilág
Az állafuilág neveiból alakult utcanevek nem jellemzóek a Városban, egyet
találtam: Ponty utca, Ponty köz.

Milyen kár, pedig a Duna mellett, a természet közelében több is lehetne, hisz
a part horgászpafadicsom, táivédelmi terület, ahol más, csak

itt

honos állatok élnek,

Növényvilág
A növényvilágnak az utcanevek közül két fajtája ,ielenik meg a Városban.

a)

ltt egyes fufujtak nevének felhasznáíása utcanévként 6 esetben fordul eló:

Barka utca, (bár ez cserje) Diófa utca, Égerfa utca, Kórisfa utca, Mandula
utca, Nyáífu tJtca.

b) Virág-illetve növényneveket tizenháromszor válasáottak: cickafark utca,
Fecskefii utca, lbolya utca, HomoktöVis utca, Kankalin utca, Levendula
utca, Mályva utca, Nefelejcs utca, orgona utca, Pitypang utca, Rózsa utca,
Tátika utca, Tulipán utca, zsálya utca.

Érdekes és €yben

sajnálatos, hogy a Dunaharasái ,,névadóként" említett
harcsá nem szerepel semmilyen formában utcanéVként.

l3

Osszefoglalás
Összefoglalásul megállapitható, hogy Dunaharasái utcanevei
jelentései alapján - jól differenciálható csoportokra osáhatók,

-

e|só elemük

Az egyes csopoítokhoz tartozó nevek aránytalanul oszlanak meg. Túl sok a
három elemű utcanéV. Bár

a

90-es évek átnevezéseiben

és az új utúk

elnevezésében törekedtek a Változatosabb néVadásra, de nem eléggéhatáíozottan.

ötletesebb elnevezéseket

is

lehetne alkalmazni. például

a

utcákat lehetne halnevekkel illetni, vagy több növénynevet adni,

Duna mellefti

-

amelyek

itt

Figyelmet kell fordliani az utcanéV helyesírására, helyes írására! Pál László

-

honosak, - s akkor még a madarakró! nem is beszéltem,

Paál László, amennyiben a hííesfestó a névadó,
Ésszerúvolt a 9Ges éVek "Visszanevezése' után, hogy olyan íégiutcák, mint
a Templom, - amelyik a templomba vezető utca -, Visszakaphatták nevüket. Hasonló
a Lenin útból újra Némedi út, a Bajcsy -zsilinszky Endre útból - mely
"Ietr
amúgy is a Város egyik legrégebbi, legmeghatiározóbb, s egyben leghosszabb útja -,

okok miatt
Fó út.

Helyeslendó az is, hogy eltúntek a szocializmust idézó nevek: Marx Károly,

Martos Flóra, Münnich Ferenc, sallai lmre, Für§ sándor, ságvári Endre, Killián
György, szamoely Tibor, Bacsó Béla, somogyi Béla, Kunfi

zisgmond; (11)

és a

tólünk idegen orosz nevek is; Gagaíin, Lenin, (12)

A

'90-es években átértékelódött fogalmak helyett

szabadság tér- Tulipán tér, a Felszabadulás

útja -

is más nevet

adtak; a

Andíássy Gyula út lett.

Jó, hogy az utcanevek ,l990-es Váltoáatásakor helyi illetóségú nevekkel
bóVültek: Agorasáó Tivadar, Baktay Ervin, Dr. Posta Sándor, Festetics {Andor,
Földváry László, Harasáhy Ferenc, Havasi András, Hoitsy Pál, Jendrassyk éyfrry,
Las Toress Béla, n4fuF*61 Szelényi Aladáí. Most már csak arra kellene
törekedni, hogy a lakosság ismer.ie is a névadó munkásságát, értékteremtő munkáját,

Szakdolgozatommal ehhez szeretnék hozzaáru|ni.
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Dunaharaszti teljes utcanéV jegyzéke 2003-as adatok

AdV Endre utca
Aoorasáó Tivadar utca
Akácfa utca
Alsó-Duna Sor
AdndráSsY GVula utca
AooonviAlbert utca
Aíanv János utca
Arpád utca
Attila utca
Babits köz
Babits MihálV Utca
Baktay Ervin tér
Baktay Ervin utca
Bánki Donát utca
Barka utca
Baross Gábor tér
Baross utca
Bartók Béla Utca
Báthori utca = B..th )r"1
Batthvánv utca
Bem József Utca
Bercsényi Utca
Bethlen Gábor utca
Bezerédi utca
Bláthv ottó utca
Bocskai utca
BolYai Farkas utca
Botond utca
Búzaviráo sor
cickafarka utca
csárda sor
csendes utca
csenqeíi utca
csillaq köz
csók lstván utca
csokonai utca
csónak utca
csonka János utca
csontváry utca
Damjanich utca
Dankó pista utca
Dárda utca
Deák Ferenc utca

I
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Dembinszkv utca
Déri Miksa utca
Diófa utca
Dobó lsfuán utca
Domb utca
Dózsa Gvörqv út
Dr. Posta sándor Utca
Duna köz
Duna sétánY
Duna utca
Eoerfa utca
EötVös utca
Erdó sor
Erme utca

Ezsébet utca

Evezós utca
Fecskefú utca
Festetich Andor utca
Fó út
FöldVá.i László utca
Fúzfa utca
Gábor Aron utca
GárdonVi Géza Utca
Golqota utca
Gomba Utca
Gvárköz utca
GYóni Géza köz
Hainal utca
HarasáhV Ferenc !tca

Határ út
Havasi András Utc€
HEV házak
HéV sétánY
Hoitsv Pá| utca
HókonY Sor
Homok utca
Homoktövis utca
Honvéd utca
Hósök tere
Hubav Jenó utca
HUnvadiJános utca
lbolya utca
lparos utca
lrinvi János utca
Jedlik Anvos út
JendrassYk GYöfoV utca /
Jókai köz
Jókai Mór utca

_; ..
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József Attila utca
kamilla utca
kandó kálmán utca
kankalin utca
karinthy Friqves utca
Károlyi Mihály utca
Kaszala Károly utca
Kazinczy Ferenc köz
Kazinczy Ferenc utca
Kerkai Jenó park
Keskeny utca
kikelet utca
Kikötó sétány
kinizsi pál utca
Kirá|y köz
Király utca
Kis Ernó utca
Kisfaludy KárolV utca
Klapka Györqy utca
klauzál utca
knézich utca
Kodály Zoltán Utca
Kós Károly utca
Kossuth Lajos Utca
Kölcsey Ferenc utca
kórisfa utca
kórösi csoma sándor utca
Las Toíres utca
Lehel köZ
Lehman kapitány Utcá
Lenvirág utca
Lisá Ferenc utca
Lónyai utca
Lovas utca
Magyar utca
Mályva Utca
Mandula utca
Márton Aron utca
!étyás király utca
MAV-alsó utca
Mechwart András utca
Miklós Sor
Mikszáth köz
Millennium utca
Mindszenty József utca
Móra Ferenc utca
i4óricz Zsigmond utca
i/unkácsy Mihály utca

i§\
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Nádor utca
Naov Laios utca
NaDsuoár utca
Neíeleics utca
Némedi út
Nvárfa utca
Orqona utca
ortoronv utca
Pál László ut - helvesen: Paál László
pannónia utca
pázmánv péter utca
petófi sándor utca
pipacs utca
pitvpanq utca
Ponty utca
Pontv köz
puskás Tivadar utca
RádaV utca
Rákóczi Ferenc utca
kartár utca
Római utca
Rónai GVörqv utca
Rozmarinq utca

Rózsa Utca
semmelweis utca
somoowárv Gvu ja utca
soroksáli út
sport köz
széchenvi lstván köz
széchenVi lsfuán Utca
szelényiAladár Utca
szent lstván utca
szent László utca
sziqet utca
sziqeti leiáró
sziláqvi Ezsébet utca
szondi Gvörqv utca
szólóheqv utca
Taksony sor
Táncsics Mihály utca
Tass vezér utca
Tátika utca
Tavasz utca
Temetó utca
Templom utca
Thökö|Y utca
Tinódi utca
Tóköz utca
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Toldi l\4iklós utca
Tomori pál utca
Tompa MihálY utca
Tulipán tér
Turián utca
uzsoki köz
uzsoki utca
vásárhelvi pál köz
vásárhelvi pál utca
vasút utca
vörösföld
utca
vörösmartv Mihálv utca
Wesselénvi l\y'iklóS utca
záqoni károly utca
zöldfa utca
Zrínyi utca
zálya utca

AZ 1999, szeptemberében induló 1711

osAP

számú Életmód-idómérleg adatfelvétel

címlistájának aktualizálása Végett az alább;akban közlöm
Január 1-je óta történt utcanéWáltozásokat:
Régi néV

sallai lmre utca
Fürst sándor utca
sáqváli Endle utca

Puskin ulca
Gaqarin uica
Hámán kató utca
Martos Flóía utca
Martos Flóra köz
kuní] zsiomond utca
sziláqvi sándor utca
BaicSV-ZsilinsZkV Endre út
kun Béla utca
kilián Gvörav utca
stromfeld AL]ré utca
Mező lmre utca
szamoelv utca
károlvi Mihálv utca
i/]arx Károlv utca
l\.4ünnich Ferenc utca
KiSS ZSiarnond L]tca
kondor Gvörqv uica
somoqvl Bé a utca
Bacsó Béla utca
Felszabadu]ás t]tca
Lenin út
kabók Laios utca
RóZsa Ferenc utca
szabadsáq tér
Határ Utca
külsö Határ utca

Ui név
Dióía Utca
Nvárfa utca
Fűzfa utca
DUna sétánV
Babits MihálV utca
Ipalos utca
Földváry LászIó Utca
Havasi AndráS utca
Templom utca
Tompa Mihálv utca
királv utca
vásárhelyi pá| utca
vásárhelvi pál köz
zö|dfa utca
sziláovi Ezsébet utca
Fő út
Má on Aron Utca
rasztó Tivadaí utca
Erzsébet utca
MindSzenty József Utca
AponYi Albert utca
Las-Torre§ Béla utca
Móra Ferenc utca
Dl, Posta sándor utca
Jendrassvk GVöroV utca
Festetics Andor utca
kodálv zoltán utca
kós káro|v utca
AndráSSV GVula utca
Némedi ót
kndó ká|mán utca
RóZsa Utca
Tulipán tér
Rónai GVörqV Utca
Határ úr
Búzaviráq sor
Taksony sor
Erdó Sor
csillaq köZ
Ponty Utca
Tátika Utca
csatorna sor
csárda sor

települéSünkön 1990.

Piac tér
Las-Torres Béla utca

Gvönowiráo utcá
Miklós sor
Vadvirág utca
Kerkai Jenó olvasó Óark
Baktay Ervin tér

Károlyi N.4ihály utca
Knály kóz
Parti sétány
Keskeny Utca
Bánki Donát utca
Bláthy ottó utca
csonka János utca
GáborAron utca
lrinyi János Utca
Jedlik Ányos uica
HéV sétány
Baross Gábor ter
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