
XXIX. évfolyam 8. szám, 2019. augusztus
ingyenes havilap

Biztonság és útkarbantartás

Útfelújításokról és a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről is határozott Szigetha-
lom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 18-i ülésén, amelyen hét
képviselő vett részt.

Az első napirendi pont a civil szervezetek és
alapítványok, valamint a sportszervezetek 2018.
évi beszámolóiról szólt, majd a középiskolai
tanulmányi és sportolói ösztöndíj meghirdeté-
séről döntöttek. A kiírás megtekinthető a
www.szigethalom.hu oldalon, illetve a Sziget-
halmi Híradó júliusi számában.

A harmadik napirendi pontban a 4169/8
hrsz.-ú, természetben a XXI. utcához tartozó
ingatlanrész és a 4170/2 hrsz.-ú közterület
részének cseréjéről határozott a testület.

A negyedik napirendi pont a 2019. évi költ-

ségvetés I. előirányzat módosításának elfoga-
dásáról szólt.

Az ötödik pontban a képviselők szintén
egyhangúan elfogadták el a Közterületi Térfigyelői
Rendszerről szóló 28/2015.(X.27.) önkormányzati
rendeletet módosító rendelettervezet szövegét.

A hatodik napirendi pontban Szigethalom
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szigethalom Város Önkormányzat
illetékességi területén működő térfigyelő rendszer
bővítése az alábbi helyeken valósuljon meg:

Folytatás a 4. oldalon

Haláli Halmi Hajrá!

Írásunk a 7. oldalon
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Ajelenlegi önkormányzati ciklusban a
képviselő-testület többségét az Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület adta, és

az egyesület elnöke is én vagyok. Az egyik
legfontosabb célunk az, hogy a lakossági tenni
akarás, a közösségi akciók és az összefogás
erejével tovább tudjuk építeni, fejleszteni váro-
sunkat. 

A közösségépítés első és legszemléletesebb
példája a városi bálok újraélesztése volt. Mind-
azok, akik eljöttek, amellett, hogy jól érezték
magukat, hozzá is járultak valamilyen közösségi
cél megvalósításához. Az első évben a Jókai téri
játszótérhez, a másodikban a Duna-parti
sétányhoz, a harmadikban az egészségház
körüli parkoló felújításához. Ezek közül a parti

sétány teljes körű felújításával ugyan még
adósok vagyunk, de a közösségi pont környe-
zete már egyre szebb, és reméljük a sétányhoz
is hamarosan hozzá tudunk majd kezdeni.

Az előzőhöz hasonló megmozdulás a Duna-
sori Játszótéri Bolondozások is. Már három alka-
lommal szervezték meg, és folyamatosan nőtt
a résztvevők száma, egyre többen jöttek el
játszani és jól érezni magukat. Az összegyűlt
pénzt az önkormányzat kiegészítette, és így új
játékok kerülhettek a játszótérre. Nagyon sokan
támogatják ezt a rendezvényt munkájukkal és
felajánlott nyereményekkel. Nagyon sokan vásá-
roltak tombolát is, amelyből idén 260 ezer forint
gyűlt össze.

Ugyanebbe a sorba illeszkednek bele a

Szufla által szervezett futóversenyeken megva-
lósuló közösségi gyűjtések is. Ráadásul ezeken
az adományozók többsége nem is szigethalmi.
Például a futás chipes időmérőjének kaucióját
szokták felajánlani a versenyzők a Fogyatékkal
Élők Nappali Otthona számára. Ezekből a
felajánlásokból vásárolt az egyesület sportesz-
közöket, elkészült az épület légkondicionálója
és szépült meg az udvar. Ha esetleg egy feladat
megoldására kevés volt a pénz, akkor az egye-
sület szponzorai vagy maga az egyesület is
rakott hozzá.

Voltak olyan civil megmozdulások is,
amelyeket például egy Facebook csoport kezde-
ményezett, és mind az önkormányzat, mind az
Összefogás Szigethalomért Egyesület mellé állt.

15 éves város   
A közössé  
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Az egyik ilyen a Töklámpás Parti, ami eddig
kétszer valósult meg, és idén az önkormányzat
már anyagilag is támogatja. A másik pedig a
MOL benzinkútnál elkészült Szigethalom felirat.
A csoport tagjai kitalálták, összegyűjtötték a
betűkre a pénzt és meg is csináltatták. Ehhez a
látványos kezdeményezéshez a Városfejlesztési
Alapítvány a rögzítő vasak elkészítését tette
hozzá, a betűk felállítását, betonozását pedig
az önkormányzat intézte.

Hasonló megmozdulások történtek hulla-
dékügyben is. Sajnos sokan dobálják ki a
kommunális szemetüket az utcákra, erdőbe.
Más jóérzésű ember ezt nehezen viseli, és
szerencsére vannak olyanok, akik tesznek is
ellene. Nagyon sok önkéntes hulladékszedés

volt ebben az évben is. Rengetegen indultak el,
hogy a város egy-egy szemetes területét
megtisztítsák. Hol zsákokkal, hol konténerrel
segítettük ezt a munkát, de mindkét esetben az
önkormányzat költségén szállították el a hulla-
dékot. Ez nagy teher számunkra, de fontos,
hogy tiszta utcái, rendezett környezete, jobb
arculata legyen a városnak.

Látva az emberek segítő szándékát, és azt,
hogy nagyon sok ember önzetlenül tesz a váro-
sért, az önkormányzat minden évben felkéri a
civil szervezeteket, intézményeket, hogy tegye-
nek javaslatot a civil díjazottak személyére.
Olyan embereknek adtunk először csak okleve-
let, akik sok helyen, rendszeresen részt vesznek

a város életében. Aztán szerveztünk egy juta-
lomkirándulást is számukra, ezzel is megkö-
szönve önzetlen munkájukat.

Bár tudom, hogy sokkal többen élnek itt,
mint ahányan részt vesznek a város civil és
rendezvényi életében, de látjuk azt is, hogy ezen
példák alapján akár kisebb utcák is összefognak
és rendeznek egy kis összejövetelt. A mai
rohanó, sokszor személytelen, digitalizálódó
világban fontos, hogy fennmaradjanak és létre
is jöjjenek közösségek, ezért lett az Összefogás
Szigethalomért Egyesület mottója – a várossal
együtt – a „közösséget építünk” jelmondat.

Fáki László 
polgármester

  sunk VII. rész
 g erejével
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Biztonság 
és útkarbantartás

Kamera 1 – Rákóczi utca vége (Bölcsőde
parkoló) – az egyre gyakoribb rongálások és
illegális hulladék lerakások megakadályozása
érdekében,

Kamera 2, 3, 4 – Petőfi utca (HÉV-megálló)
az Irinyi és a Dériné utca között a sínek és az út
megfigyelésére az illegális hulladéklerakások
miatt.

A hetedik napirendi pontban a képviselő-
testület arról döntött, hogy az alábbi ingatlano-
kat kiemelt fejlesztési területté minősíti:

- Szigethalom 058 hrsz.-ú, kivett temető
megnevezésű, 30.978 m2 területű külterü-
leti ingatlan;

- Szigethalom 057 hrsz.-ú, erdő megneve-
zésű, 38.359 m2 területű külterületi ingat-
lan.

A nyolcadik pontban az alábbi lakóutak
felújítása érdekében elvégzendő munkálatokra
vonatkozó nyílt közbeszerzési pályázat kiírását
határozták el: 

- Iskola utca (140 m X4,7 m, valamint 40 m
X 6,6 m);

- Csáki utca (170 m X 4,5 m, valamint 55 m
X 4,7 m);

- Illyés köz (74 m);
- Fiumei utca (Dunasortól – Dunáig, 143 m);
- VI. utca (100 m X 3,7 m, valamint 34 m X

5,2 m);
- X. utca (68 m X 4 m);
- XIV. utca (78 m X 3,5 m);
- XI. utca (118 m X 3,5 m);
- XVIII/a. utca (105 m X 4,6 m);
- Erdő utca (126 m X 4 m, valamint 190 m X

4 m, HÉV felőli rész).
Ezután Fáki László polgármester arról tájé-

koztatta a testületet, hogy a DPMV zrt. igaz-
gató tanácsában és egyéb pozíciókban is válto-
zás történt.

* * *
A soron következő pénzügyi és fejlesztési

bizottság ülésének időpontja
szeptember 17-e 18 óra,

humánpolitikai és népjóléti bizottság
ülésének időpontja

szeptember 19-e 18 óra,

képviselő-testületi ülés időpontja:
szeptember 24-e 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiekben
is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Folytatás az 1. oldalról

Szigethalmi örökzöld
(avagy válasz egy ismeretlennek)

Tisztelt Ismeretlen Levélíró!
Néhány nappal ezelőtt kaptam Öntől leve-

let. Nem volt rajta cím, sem aláírás és még a
levelet is ügyfélfogadási időn kívül adta be a
polgármesteri hivatal ablakán egyik kolléga-
nőnknek. A névtelen levelekkel nem szoktam
foglalkozni, de ez a jelenség ma már minden-
napos társadalmi jelenséggé vált. Szidjuk a
szomszédot, az intézményeket, rengeteg dolog
zavar mindenkit. Bejelentünk, feljelentünk, de
vállalni már nem meri senki az ezzel járó eset-
leges konfliktusokat. Amikor a hivatalok nem
intézkednek, akkor természetesen meg van a
hibás is a hivatali ügyintézők személyében.

Ön ezt írja első mondatában nekem
címezve:

„A Szigethalmi Híradó ez évi 4. sz. hátsó
borítóján írt cikke kissé hiányos! Nagytakarítást
végeztek a „városban! Ha-Ha!”

A gúnyos hangvételt nem minősítem. A
cikkben semmi hiányosság nem volt, de az Ön
tájékoztatása érdekében leírom, mi is történt.

A városban a tavaszi hónapokra nagytaka-
rítási akciósorozatot hirdettünk, melyre sok
önkéntes megmozdult. Az akció célja pontosan
az volt, hogy az ingatlantulajdonosok maguk
előtt takarítsanak össze. Ezen túlmenően
frekventált helyekre közösségi takarítást is szer-
veztünk, lehetőséget adva mindenkinek a rész-
vételre. Szerencsére nagyon sok lakó megmoz-
dult a felhívásra iskolásokkal együtt. Az már
ugye más lapra tartozik, hogy a Mű útról nem
érkezett igény zsákra és elszállításra.

Az önkormányzat biztosította a gyűj-
téshez szükséges zsákokat és vállalta a
szemét elszállítását. Szó nem volt arról,
hogy az önkormányzat takarítja ki az
egész várost.

Ön levele további részében pontosan leírja
(címekkel együtt) a Mű úttal kapcsolatos prob-
lémáit. Addig, amíg Ön hitelt érdemlően nem
tudja bizonyítani a levélben foglaltakat, addig
csak vádaskodó szavak maradnak.

Figyelmét továbbá elkerülte az a tény is,
hogy a Mű út a Magyar Közút fennhatósága alá
tartozik teljes szélességében. Ha a város próbál
valamilyen szinten javítani a környék állapotán,
rengeteg akadályba ütközik, és egy követ sem
tehetünk arrébb a Közút engedélye nélkül. A
járda terve a Széchenyi utcáig elkészült. A
különböző engedélyek beszerzése miatt sokáig
húzódott. A bekerülési költség több mint száz-
milliós összegének előteremtése most a felada-
tunk.

A Szigethalmi Híradó terjesztésével áprilistól
új vállalkozót bíztunk meg, növeltük a lap
példányszámát. A terjesztést folyamatosan

ellenőrizzük, és korrigáljuk az esetleges hibákat.
Szerencsére sok a pozitív visszajelzés a kézbe-
sítésre vonatkozóan.

(Amennyiben még van kérdése vagy
hozzáfűzni valója tisztelt Névtelen Levélíró,
kérem, keressen meg nyugodtan.)

* * *
A témához kapcsolódik, ezért nem külön

cikkben foglalkozom az illegálisan eldobált
szemét összegyűjtésének kérdésével. Közismert
tény, hogy a szemétszállítást is központosítot-
ták, és létrehozták 2017 áprilisában a Nemzeti
Hulladékkezelő Vállalatot. Mint azt mindenki
tapasztalhatta, a számlázás már az első perctől
problémát jelentett a cég számára. Jelentős
késésekkel kapjuk meg a negyedéves számlá-
kat, de legalább megkapjuk.

Tavasszal elszörnyedtünk, amikor tudomá-
sunkra jutott, hogy egy dél-alföldi városban két
év után egyben számlázták ki a szemétdíjat a
lakóknak.

Most városunkat is utolérte ez a jelenség.
Két év után kaptuk meg a számlát az össze-
gyűjtött és a város által a szolgáltatóhoz beszál-
lított szemét díjáról. A számla végösszege csak-
nem tizenhétmillió forint! Igen, nem elírás!
(Hozzáteszem, hogy egy negyedévet még nem
kaptunk meg.)

Ha nem vesszük figyelembe a rezsicsökken-
tés címén kapott 20%-os kedvezményt, akkor
az összeg meghaladja a harmincmillió forin-
tot. (Az elszállított hulladék mennyisége
közel 2500 m3.)

Ennyi pénzt vettek el a város kasszájából
az önök adóforintjainak terhére az illegális
szemetelők. Ez annyit jelent, hogy minden
szigethalmi lakosra egy év alatt kb. négyszáze-
zer forint jut, amit annyi minden másra lehetne
költeni.

Ebből az összegből megvalósulhatott volna
például három kisebb utca teljes felújítása, vagy
minden úthiba megjavítása, vagy az Iskola téri
játszótér felújítása. A sort lehetne folytatni
hosszasan, hiszen sok még a tennivaló.

Tudom, hogy a szemetelési probléma orszá-
gos jelenség, de mi itt élünk, és nekünk Sziget-
halom a fontos. Sokan tesznek a városért,
önként vállalják a szemét összeszedését akciók
nélkül is. Nem tudjuk eléggé megköszönni áldo-
zatos munkájukat.

Csak reménykedni tudok, hogy a következő
számlák már nem lesznek ilyen nagy összegűek,
és nem azért, mert nem takarítjuk el az illegális
szemetelők „keze munkáját”.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy – bankváltás miatt – Szigethalom Város
Önkormányzata, Szigethalom Város Polgármesteri Hivatala, valamint a városban
működő intézmények számlaszámai július 1-től az alábbiak szerint változtak:

Kérjük, hogy 2019. július 1. után kizárólag fenti számlaszámokat használják a befi-
zetésekhez!

Köszönjük együttműködésüket!

Számlaszám Megnevezés
11784009-15730947 Szigethalom Város Önkormányzata
11784009-15730947-02820000 Szigethalom Önkormányzat 

Magánszemélyek Kommunális Adója
11784009-15730947-03540000 Szigethalom Önkormányzat

Iparűzési Adóbeszedési Számla
11784009-15730947-08970000 Szigethalom Önkormányzat 

Gépjárműadó Beszedési Számla
11784009-15730947-02440000 Szigethalom Önkormányzat 

Építményadó
11784009-15730947-02510000 Szigethalom Önkormányzat 

Telekadó
11784009-15730947-03610000 Szigethalom Önkormányzat Bírság Számla
11784009-15730947-03780000 Szigethalom Önkormányzat Késedelmi

Pótlék
11784009-15730947-08800000 Szigethalom Önkormányzat

Egyéb Bevételek Beszedési Számla
11784009-15730947-04400000 Szigethalom Önkormányzat

Idegen Bevételek Beszedési Számla
11784009-15730947-03090000 Szigethalom Önkormányzat

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó
számla

11784009-15730947-03920000 Szigethalom Önkormányzat 
Talajterhelési Díj Beszedési Számla

11784009-15393331 Szigethalom Polgármesteri Hivatal
11784009-16794948 Szigethalom Négyszínvirág Óvoda
11784009-16936658 Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
11784009-16936658-02130000 SzENI OEP Finanszírozás
11784009-16795028 Hegedűs Géza Városi Könyvtár
11784009-15764625 Városi Szabadidő Központ
11784009-15829016 Nobilis Humán Szolgáltató
11784009-15833198 Nebuló Közétkeztetési Intézmény

Szigethalom online!
Mint arról már többször is hírt adtunk,
Szigethalom Város hivatalos Facebook
oldalán és a youtube-on elindítottuk a
digitális Szigethalmi Híradót, amelyben a
város, a civilszervezetek és az intézmé-
nyek eseményeiről, feladatairól tájéko-
zódhat. 
A videók elérhetők a youtube-on a
Szigethalmi Videótár csatornán és a
https://www.facebook.com/hello.sziget-
halom/ oldalon.

Hulladékszállítási időpontok
Az ”Aries” Nonprofit Kft. kommunális egysége augusztusban a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 33. hét, augusztus
12 – 16.; 35. hét, augusztus 26 – 30.; 37. hét, szeptember 9 – 13.
Papírhulladék elszállítása: 32. hét, augusztus 5 - 9.; 36. hét, szeptember 2 - 6.
Zöldhulladék begyűjtése: Augusztus 30-án, pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u.
147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya területén)
kihelyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyezhető.
A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkár-
tyáját kérni fogják.
Az augusztus 20-i, keddi napon, az ünnepnap miatt az azt megelőző szombaton,
augusztus 17-én viszik el a szemetet.

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetőségei: Janzsó
zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési cím: 2310 Szigetszent-
miklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956, E-mail:
bona.zoltan@parlament.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu,
www.bonazoltan.hu

• Fáki László polgármester 12. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes
bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy
134 mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
1. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-459-1664. E-mail:
dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu. Fogadóóra: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 2.
választókerület képviselője. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail:
fabula.janosne@szigethalom.hu. Fogadóóra: előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 3. válasz-
tókerület képviselője. Telefon: 06/70-315-3524. E-mail:
holgyea@gmail.com. Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 4. válasz-
tókerület képviselője. Telefon: +36/30-688-1384. E-mail:
blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadóóra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 5.
választókerület képviselője. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail:
sztrapko@gmail.com. Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 6.
választókerület képviselője. Telefon: +36/70-984-8827. E-mail:
suhai.refi.timea@szigethalom.hu. 26. (hétfő) 18.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Akácos Marika Étterem.

• Molnár Sándor (FIDESz-KDNP) 7. választókerület képviselője.
Telefon: 06/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu . Fogadóóra:
a lakossági igények gyors és haladéktalan orvoslásának előse-
gítése érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 8. válasz-
tókerület képviselője. Telefon: 06/30-934-0480. Fogadóóra:
előzetes telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP). Telefon: 06/70-459-1772. E-mail:
feed@pr.hu. Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP). Telefon: 06/70-452-4694. E-
mail: zporkolab@pr.hu. Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy
telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Bán Norbert (Jobbik). Fogadóóra: hétfőtől péntekig, előre
egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es telefonszámon.
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Augusztusi  fogadóórák
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Hogyan szabaduljunk meg a rágcsálóktól?

Szigethalmon mostanában nagyon sok
patkány jelent meg, ezért a lakosság segít-
ségét kérjük, hogy közösen megakadá-

lyozzuk az elszaporodásukat.
A vándorpatkány életmódjából kifolyólag

nagy területeket gyalogol be éjszakánként, és
nem feltétlenül szükséges az állattartás, az
állattartó telepek közelsége az életmódjához.
Ezért néhány óvintézkedést érdemes betartani:

A kuka teteje legyen mindig jól lecsukva. A
felhalmozott fát érdemes legalább 30 centiméter-
rel a föld fölött tárolni. A lehullott gyümölcsöket,
a diót érdemes mihamarabb felszedni a földről,
hogy ne kínálj terített asztalt a hívatlan vendégek-
nek. A sövény alját érdemes megritkítani, és ősszel
gondosan kihúzni alóla az avart. Ne használjon
nyitott komposztládát, és ne rakjon a komposztba
állati eredetű hulladékot – húst, halat –, mert a
szaga nemcsak a rágcsálókat, de a macskákat,
nyesteket, rókákat is a házhoz vonzhatja.

Modern világunkban a házi állatok tartása
megváltozott, a száraz tápok megjelenése
vonzza a rágcsálókat, ezért az állatok tányér-
jába mindig csak annyi ételt rakjunk, amit azon-
nal elfogyasztanak, a száraz tápok zsákjait ne
tartsuk olyan helyen, ahol hozzáférhetnek, mert
egy ekkora tápanyagforrás egy egész patkány
családot eltart. Az udvarunkban tegyünk
rendet, szüntessünk meg minden olyan búvó-

helyet, ami a patkányok élőhelyének kedvez,
(farakások, szemétkupacok, sitt kupacok, stb.)
Kevesebb lom, kevesebb búvóhely.

Fontosnak tartjuk a mechanikus védekezé-
seket, melyet őseink is folytattak a rágcsálók
ellen. Használjunk gazdaboltokban vásárolható
mechanikus egér- és patkánycsapdákat, melye-
ket minden esetben kötöző dróttal kötözzünk
ki. A csapdákban lévő vonzó hatású anyagok
patkány esetében illatos kolbász, hal. Egér
esetében csokoládés nápolyi, kekszféle és szin-
tén az illatos kolbász.

Patkány esetében nem javasolt, de egér
esetében a ragasztó is hatásos lehet. Nagyobb
felületű kartonpapírok felületét kenjük meg
ragasztóval, és erre helyezzünk ki csalogató
hatású anyagot (csokoládés nápolyit).

Fontos továbbá, hogy a használt mechani-
kus csapdát minden sikeres használat után

alaposa, forró vízzel mossunk le, mert ha a
patkány megérzi az ember vagy a halott társa
szagát, nem fog belemenni. Minden esetben
patkányprobléma esetén a szomszédok össze-
fogása is szükséges. Nagyobb területeken
egyszerre folytassuk az irtást. A csatornahálózat
irtásáról az önkormányzat gondoskodik.

Az önkormányzat vállalja, hogy a fokozot-
tan fertőzött területeken letéti díj ellenében
(1000Ft/doboz), patkányfogó dobozokat biztosít
a lakosságnak. A megfelelő hatékonyság érde-
kében egy átlagos kertes ház esetében két
doboz kihelyezése szükséges. A letéti díjat
abban az esetben tudjuk visszafizetni, ha a
kiadott dobozokat megtisztítva, kifogástalan,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot-
ban visszaszolgáltatják a hivatalnak

Annak érdekében, hogy az irtás valóban
hatékony legyen, a nagyközönség számára nem
elérhető hatóanyag tartalmú mérget szükséges
a dobozokba helyezni. Ezen mérgek beszerzé-
séhez az önkormányzat segítséget nyújt (egy
adag méreg ára 500Ft).

További információk és bejelentések:
06-24/403-656/137

Kosináné dr. Krómer zsuzsanna 
felügyeleti irodavezető

Boronyák zoltán
egészségügyi gázmester



72019. 8. szám

Szigethalmi Híradó ÖNKORMáNyzAT

Köszönet a Hajráért!

Köszönjük Szigethalom Város Önkor-
mányzatának a támogatást, a Pilisi Park-
erdő Zrt.-nek pedig a csodás helyszínt. A

saras akadályokhoz a Szigetsped Kft. hozta a
vizet. A frissítéshez a gyümölcsöket a Gyümölcs
Halom-Kecse Fruct Kft.-től kaptuk. A rajtcso-
magokhoz hozzájárult a Jana, a Gyümölcs
Halom-Kecse Fruct Kft. és a Sweet Heart.

Az akadályok építéséhez segítséget nyújtot-
tak: Noel Truck Kft. (kötélmászás) és Mep-90
Kft. (gumis akadályok). A dobogósok ajándékait
a DM-nek, a Rukkel-tó Waterparknak, az
Oázis Wellnessnek, a Noel Truck Kft.-nek, a
Sportéremtartó Webáruháznak, a BlauPlaza
Kft.-nek, Apropolisznak (a világ első Playmobil
játszóháza), a Szigethalmi Közösségi Pontnak
és Lang Mónika Avon koordinátornak köszön-
hetjük. A finom ebédhez a hozzávalókat Török
Csaba zöldséges biztosította, és a Szigethalmi
TE ÖTYE csoportja főzte meg (Sziklavári
Sándorné, Bata Ilona, Szitás Kati, Szitás Imre,
Kancsár Erzsike, Bálint Emike, Egyed Kati, Mesics
Ildikó, Káldi zsuzsi). A kisbuszt a Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény biztosította. Az
eszközök őrzését a Véd-Gát Kft.-nek köszönjük. 

Nagyon sok segítséget kaptunk az alábbi civil
szervezetek tagjaitól: EZO Klub (Denke Ibolya,
Nagy zoltán, Dercsényi Éva, Nagyné Kis Katalin,
Nagy László), Összefogás Szigethalomért
Egyesület (Fáki László, Dr, Schuller Gáborné,
Suhai-Réfi Tímea, Nagy Viktor, Novákné Kiss
Viktória, Bartha Julianna, Cseke Istvánné), Seizan
Karate-Do Se (Körmendy zsófia, Halmai
Barbara, Haas zoltán), Szigethalmi Fotóklub
(Sziklavári Sándor, zács ágoston, Kollár László,
Szabó Attila, Petri Tímea, Gábori Attila), Sziget-
halmi TE (Sziklavári Sándorné, Bata Ilona,
Szitásné Kati, Szitás Imre, Kancsár Ferencné,
Bálintné Emike, Egyed Gyuláné, Mesics Ildikó,
Káldi zsuzsi, Botlikné Piroska, Botlik István),
Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete (Sztrapkó
Norbert, Károlyi Gábor, Károlyi Piroska).

Köszönjük a segítséget Dudás Lajosnak, Pató
Ferencnek, Kocsis Bélának, Nagy Kálmánnak,
zajzon Anitának, Tuba Krisztiánnak, Jancsovics
Krisztiánnak, Banga Istvánnak, Kissné Izsák Szil-
vinek, Krizsa Gergőnek, Porubsky Antóniának,
Lang Károlynénak, Póczos Viktóriának, Szűrös
Bertalannak, Lupsán Bettinek, Kardos Veroniká-
nak, Mózes Heninek, Hamza Jánosnak, zólyo-
miné Konta Gabriellának, Lajtai Ottónak, Bellai
Csabának, Lévai Györgynek, Fejes Jánosnak,
Surányi Martinnak és a közösségi szolgálatot
teljesítő fiataloknak (Dudás Dorka, Polák Vero-
nika, Csősz Márton, Csősz zoltán, Dézsi zsófia,
Kovács Alexandra, Kiss Anna, Pintér Dávid,
Teimer zsombor, Márton Gergő, Kovács Mátyás).

Bognár Györgyi
Városi Szabadidőközpont

A fotókat  Pató Ferenc, Petri Tímea, Sziklavári Sándor, Szűrös Bertalan, zács ágoston készítette
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Lecsóbirodalommá vált Szigethalom

Várakozáson felüli csapatszámmal indult az
idei júliusi lecsófőző verseny, amelyre 18
csapat nevezett 52 fővel. A résztvevőknek

két órájuk volt arra, hogy elkészüljenek, majd a
kódokkal ellátott tányérokban a zsűri asztalára
feltálalják a megmérettetésre szánt étkeket.

Az ötfős zsűri kellő alapossággal, megfon-
toltan bírálta a pályamunkákat, de így is nagyon
nehéz dolguk volt, míg eldőlt a helyezések
sorrendje. Idén a Halacska Söröző csapata III.
helyezést, a Szigethalmi Teljesítménytúrázók
Egyesülete szintén III. helyezést, az  Egy-két-há
csapat II. helyezést ért el. A 2019. év győztes
lecsója címet pedig Vendibá csapata nyerte el.

Bár az időjárás folyamatosan veszélyeztette
a program létrejöttét, végül kegyes volt
hozzánk, és a jó idő kitartott mindaddig, míg a
verseny lezajlott.

Ennek és a jelenlévőknek – akik a lecsóhoz
való finomságokon túl a jókedvüket is magukkal
hozták – köszönhetően nagyon jól sikerült
rendezvényt tudhattuk magunk mögött. 

Köszönjük minden segítőnek, hogy munká-
jukkal hozzájárultak az Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület lecsófőző versenyének a sikeré-
hez! Köszönjük Regényi Tibornénak, Aranka
néninek a felajánlott különdíjat.

Fabula Jánosné

A fotókat Dudás Lajos és Fejes János készítette



92019. 8. szám

Szigethalmi Híradó ÓVODA – RENDőRSÉG – PROGRAM 

„Aki jótékonyságot vet, barátságot arat”

Amikor valamikori óvónénim, Ica néni
/Török Ilona, Kék óvoda/ meghívott a
Kincskereső táborba, amit hátrányos

helyzetű családok gyermekeinek szerveztek,
rögtön igent mondtam.

Ica néni elmondta, nagyon nagy szükség
van ilyen akciókra, amivel esélyt adhatunk ezek-
nek a gyerekeknek is, hogy átérezhessék és
megtapasztalhassák egy jó kis tábor örömét!

A helyszínen rájöttem, hogy egy csoport
jóakaró emberrel vagyok körbe véve /a Négy-
színvirág Óvoda gyermekvédelmi felelősei/, akik
saját erőből, saját időből, valamint más jóakaró
emberek segítségével igyekeztek tartalmassá
tenni az itt eltöltött időt. Én is vittem a csillám-
tetkó készletem, nagyon jó érzéssel töltött el,
hogy én is adhattam valamit! Az ötnapos tábor

keretein belül a gyerekek fürödhettek a meden-
cében, amit a Kék oviba járó szülők biztosítot-
tak számukra, ellátogattak a vadasparkba,
élvezhették a Csengettyű Bábcsoport műsorát,
könyvtárban voltak, Romász Erika néni /Kék ovi/
segítségével igazi mozielőadáson vehettek
részt.

Szabó Ildikó tanítónéni az utolsó nap megfi-
nanszírozta egy ugráló vár felállítását, amit a
Légvár halom kiszállított, és még egy csúszdás
légvárral is kiegészített. Köszönjük mindkettő-
jüknek, hatalmas élmény volt!

„Ez volt a világ legjobb tábora” mondta
Istvánka az utolsó napon, és azt gondolom,
ennél jobb végszó nem is lehetne!

Szabó Sára
valamikori óvodás, jelenleg 12 éves tanuló

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önöket a 

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
által szervezett X. Budapesti és Pest

megyei Idősek Találkozójára, valamint
intézetünk fennállásának XX. évfordulójára!

2019. szeptember 6. péntek
10.30-18 óra

Szigethalom, Rákóczi F. u. 149.
Belépés ingyenes.

Fellépőink:
Csonka András, FONI, Vidám Romák,

SzANDI, Pintér Tibor, Poór Péter, Sziget-
halmi Nyugdíjasok Baráti Köre, Halásztelki 

Nyugdíjas Egyesület, Csocsesz.

A nap folyamán:
tombola, büfék és
ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálatok
várják idős vendégein-
ket és családtagjaikat.

Rendőrségi hírek

Rajtaütést tartottak a Szigetszentmik-
lósi Rendőrkapitányság nyomozói július
9-én  egy szigethalmi háznál. Az ingatlan

területén cannabis ültetvényt találtak, közel 73
tő növénnyel, valamint a termesztéshez szük-
séges eszközöket. A közműszolgáltató szak-
emberei megállapították, hogy az elektromos
áramot jogtalanul vételezték a házban. 

A rendőrök egy 57 éves férfit elfogtak a
helyszínen, akit gyanúsítottként hallgattak ki,
majd őrizetbe vették.

A további eljárást szakértők bevonásával
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vizs-
gálati osztálya folytatja az ügyben. 

Épülő házba törtek be. A két gyanúsí-
tott július 11-re virradó éjjel betört egy épülő-
félben lévő szigethalmi társasház egyik laká -
sába, majd onnan szerszámgépeket lopott el.
Az esti órákban a szerszámokat Tökölön egy
vállalkoznak próbálták eladni, amelyről a
sértett is értesült, s bejelentette a rendőrsé-
gen. A rendőrök rövid időn belül azonosítot-
ták és elfogták a bűncselekmény feltételezett
elkövetőit, akiknél megtalálták az ellopott
gépek egy részét. A nyomozók mindkét férfit
gyanúsítottként hallgatták ki az üggyel össze-
függésben. A 31 éves felsőzsolcai gyanúsítot-
tat őrizetbe vették, 19 éves tököli társa pedig
szabadlábon védekezhet.

A szigetszentmiklósi rendőrök vizsgálják,
hogy a két férfi összefüggésbe hozható-e más,
hasonló jellegű bűncselekmények elkövetésével. 
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Vesszős Itáliába valószínűleg 1347 novem-
berében indul a királlyal, aki öccse, Endre herceg
meggyilkolása miatt vezet hadjáratot a nápolyi
királyság ellen. Erről és a támadást kísérő
megtorlásról, többek között Durazzói Károly
meggyilkolásáról több itáliai és magyar forrás
számol be, közülük egy, a névtelen minorita név
szerint is említi Györgyöt, mint – a gyilkosság-
ban egyébként feltehetőleg ártatlan Károly –
hóhérát. „Ama helyen, ahol az ártatlan Endre
királyt galádul megölték, s testét gyalázatosan
egy ablakon át a kertbe vetették, a király úr a
durazzói herceget egy katonája, Becsei Imre fia
Vesszős által január hó huszonharmadikán lefe-
jeztette, s tetemét az ablakon át ugyanabba a
kertbe tisztesség nélkül kidobatta.”

Hogy ez után (vagy az 1350-ben induló
második nápolyi hadjáratot követően) kapott-e
kapitányi tisztséget Apulia környékén, Troiában
és még néhány településen (ha nem is egész
Apuliáét, mint azt a látomásait lejegyző szerze-
tes tudni vélte, mivel az itáliai területek
kormányzásával megbízott vezérek között neve
nem szerepel), még tisztázásra szorul, bár az
időbeli közelség miatt szerintem inkább a 2.
verzió valószínűsíthető. Az itt zajló ütközetek-
ben, illetve a köztes időszakokban követhette
el azt a temérdek bűnt (a vízió egyik helyén
250, másutt 350 ember halálát róják fel neki,
igaz, az utóbbiba már a társai által elkövetett
gyilkosságokat is beleérthetjük), amelyek miatt
zarándoklatra szánta el magát. Vesszős György
egyébként egy év múlva, 1348 novemberében
már újra itthon, erről a budai káptalan 7-én kelt
levele tanúskodik, amikor egy birtokcsere ügyé-
ben járnak el testvérével együtt. 

1353 áprilisában ismét személyesen jelenik
meg testvérével
Nagy Lajos király
előtt Máré vár
ügyében. 

Idő közben György testvére, Töttös augusz-
tus vagy október elején meghal. Szegfű szerint
György indulását (Magyarországról) ez váltja ki
közvetlenül, de a compostellai előzarándoklatot
idő hiányában kizárja a lehetséges útiállomások
közül, s Rómát is csak esetleges helyszínként
kezeli. Szerinte György Szent Patrik Purgatóriu-
mához november 10-én jutott el. Más kutatók
is ez év végi „alámerülést” valószínűsítenek,
furcsa módon figyelmen kívül hagyva a purga-
tóriumi látogatást igazoló Armagh érsekének,
Írország prímásának több levelét, amelyek már
a purgatóriumban tett utazást megtörténtként
említik, s kettő közülük 1353. február 22-én kelt!
Ehhez képest jelentős csúszással, decemberben
ír az eseményről Pál, a sziget Szt. ágoston-rendi
kanonokainak priorja, s Clogher püspöke is az
év végén erősíti meg a túlvilági kaland megtör-
téntét. 

Nos, akárhogy is volt, végül György még
életében megjárta a túlvilágot az Úr 1353.
évében. A leszállás azonban nem csak úgy,
„gondoltam egyet, leruccanok kicsit a mélybe”
módon történt, mert a purgatóriumba is csak
engedéllyel lehetett belépni akkoriban. Hiába,

no, a bürokrácia már a 14.
században is virágzott, és
fontosságának tudatában
volt. 

Bele is bonyolódott
kicsit a mi Györgyünk ebbe
a dologba, amikor – a
kalandjait feljegyző szerze-
tes szerint  – több száz kilo-
méteres gyalogos zarán-
doklat és némi tengeri út

után, Róma és a spanyolországi Compostella
érintésével csak úgy, naivan megérkezett a
nevezetes helyre, az írországi, Ulster tartományi
Angyalok szigetén álló Szent Patrik kápolnához
és barlanghoz. Ott szembesült ugyanis a rideg
ténnyel: már fordulhat is vissza az úton,
amelyen érkezett, hogy a nyolcnapi járásra
fekvő érseki székhelyen írásos engedélyt
szerezzen nevezetes cselekedetéhez, különben
ugyan – némi képzavarral élve – soha az élet-
ben nem jut el a túlvilágra. De ha már ennyit
fáradozott, nem adta fel, s 16 nap múlva,
zsebében Armagh érsekének, Richardnak (s
Miklós clogheri püspöknek) levelével már újra
ott toporgott a Szent Patrik Kápolnánál, bebo-
csátást kérve a hőn áhított úti célhoz. Ahogy a
vízió írja: „György tehát határtalan örömmel a
szívében visszatért Szent Patrik Purgatóriumá-
hoz (…) az érsek és a püspök urak parancsle-
velével.”

A Szent Patrik Purgatórium a középkori
Európában népszerű, de magas rizikófaktorú
turisztikai célpontnak számított a kalandvágyó
vagy éppen kellően elszántan megtisztulást
keresőknek, többnyire nemeseknek, ezért csak
a bátrabbak szánták rá magukat az életre-

halálra szóló kalandra. Merthogy, bizony, sokan
ott maradtak a mélyben örökre.

Egykorú leírások szerint a barlangnak két,
meglehetősen szűk bejárata volt, ezek egyikén
kellett magukat átpréselniük a vállalkozó kedvű
uraknak. A nyílás aztán aknaszerű mélyedésbe
torkollott, amelynek alján koromsötét, kénes
gázokkal teli labirintus várta a bátrakat, s a
kalandok igazából innen kezdődtek. Mert ha a
delikvens tovább indult valamelyik járaton,
akkor leginkább a szerencsén múlott már, hogy
kitalált-e innen vagy sem, ha ugyan közben
eszméletét, aztán meg életét nem vesztette a
mérges gőzöktől. 

A szakirodalom szerint az évszázadok során
sokan pusztultak el nyomorúságosan a kéngá-
zos helyen, amelyet a szerencsétlenségek miatt

A becsei pokoljáró különös kalandjai 3. rész
Különös sorsokat rejt a Csepel-sziget története: gondoljunk csak a legendás ráckevei

huszárkapitány, Horváth Nepomuki János vagy az 1848-ban Lóréven kivégzett gróf
Zichy Ödön életére vagy éppen halálára. De ha kicsit tovább merészkedünk a múlt

göröngyös útján, kalandos sétánk során egy még furcsább életrajznál torpanhatunk
meg: az első magyar pokoljáróénál, Krizsafán fia Györgyénél, akit a kutatók többsége
Becse Vesszős Györggyel, Nagy Lajos király vitézével azonosít. Szigetbecse valaha az ő
családi birtokuk volt. 
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többször is bezártak, ám ez sem tartotta vissza
sokáig a vakmerő zarándokokat.

Persze, György vitéz 1353-ban még nem
láthatta előre a Szent Patrik Purgatórium jövőjét

(legalábbis a vízió erről nem számolt be a láto-
másai között). 

Annál inkább másról. 
Belépés előtt Györgynek különös szertartá-

son kellett átesnie. Először meg kellett gyónnia,
majd vezekelnie, s feloldozást kapnia egy arra
kijelölt személytől. Ezt követően 15 napon át
koplalnia, azaz kenyéren és vízen élnie. A furcsa-
ság ez után jött: egy közeli templom közepén
fekete lepellel letakart ravatalt helyeztek el, erre
feküdt rá, mintha meghalt volna, s a korabeli
szertartásoknak megfelelően öt napon keresztül
halotti zsolozsmát, aztán rekviemet mondtak
érte reggel és este hangos énekszóval. Ha pedig
a misét is elmondták, meghúzták a harangokat,
ahogy az elhunytakért szokás. Az ötödik nap
elteltével aztán a terület urának jelenlétében a
papok a barlang bejáratához vezették Györgyöt,
aki – a leírás szerint – köszönhetően valamiféle
csodás égi segítségnek, játszi könnyedséggel
mozdította el a bejárat fölé hengergetett, egyen-
ként 7-800 kiló súlyú köveket, hogy szabaddá
tegye az egyébként kulcsra zárt szűk lejáratot,
ahova, az előírások szerint, három fehér tuni-
kába öltözve, öv és csuklya nélkül, mezítláb és
fedetlen fővel lépett be. A biztonság kedvéért
azért még indulás előtt egy szalaggal a kezéhez
erősítették Szent Patrik nagy értékű és híres
keresztjét, hogy azzal hadakozhasson lelke
üdvéért. A perjel aztán rázárta az ajtót. 

S György hirtelen koromsötétben találta
magát ... (folytatjuk)

Vereckei zoltán

Nagy Lajos külpolitikája: negyven éves uralkodása alatt mindössze három volt háborúmentes
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Szigethalmi Híradó 
ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei zoltán

Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata
Tördelés: West-Graph Kft. 

Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: 
szigethalmihirado@gmail.com 

(a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megje-
lenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: augusztus 22. 
Megjelenés: szeptember eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Tanárt keresnek
A Szigethalmi Széchenyi István általános
Iskola felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

- matematika szakos tanár
- testnevelés szakos tanár
- angol szakos tanár
- tanító
- gyógypedagógus

Bővebb információ 
az intézmény honlapján található:

https://www.szechenyi-iskola.hu/hire.html

Közvilágítási hibák
bejelentése

Értesítjük a szigethalmi lakosokat, hogy
a közvilágítási hibákat bejelenteni a
kozvilagitas@szigethalom.hu email

címre lehet, vagy személyesen a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán. Szakaszhiba
vagy egyetlen fényforrás hibája esetén is a
fenti lehetőségek állnak rendelkezésre.

Kérjük, hogy a hiba helyét pontosan
jelöljék meg a bejelentés alkalmával!

Polgármesteri Hivatal

Szurkoljunk Gábornak!

Örömmel értesítjük a szigethalmi lakoso-
kat, hogy zombori Gábor 16 éves
úszónk az ifjúsági magyar válogatott

tagjaként fontos állomáshoz érkezik augusztus
végén.

Hazai pályán mutathatja meg immár
szélesebb körben tudását a FINA Junior Úszó
Világbajnokságon. A több számban is korosz-
tályos magyar csúcsokat tartó Gábornak
hatalmas megmérettetés lesz, bízunk benne,
hogy akár dobogós helyekkel is megörven-
dezteti a közönséget! Szülei beszámolója
alapján a két évvel ezelőtti győri Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál adhat erőt neki, ahon-
nan Gábor arany- és ezüstéremmel távozott.
Reméljük, újra átélhetünk valami hasonlót a
Duna Arénában! Fantasztikus érzés megélni
a győzelmeket, nem lehet szavakba önteni
azt az örömet, melyet kapunk az uszodában,
amikor a mi fiaink tiszteletére szólal meg a
magyar Himnusz, és ugyanígy örülhetünk
minden magyar szép helyezésnek, szuper
úszásnak is!

Ezért kérünk mindenkit, ha tud, jöjjön el,
és szurkoljon a magyar úszóknak, Gábornak
itthon, Budapesten, csináljunk feledhetetlen
hangulatot!

A fenti képen a hivatalos országos plakát
balról jobbra: Késely Ajna, Milák Kristóf,
zombori Gábor, Berecz Blanka.

Hajrá Gábor, veled vagyunk!
Kulcsár Attila

magánrendelés   
az Egészségházban 

(Szigethalom, Szabadkai utca 71.) 
 
Személyre szabott dietetikai tanácsadás: 
• kiegyensúlyozott táplálkozás kialakítása 
• várandósok és kismamák étrendjének 

összeállítása  
• különböző betegségeknek megfelelő 

étrend kialakítása 
‐ gyomor-bélrendszer betegedései 
‐ túlsúly, elhízás kezelése 
‐ inzulinrezisztencia, cukorbetegség 
‐ táplálkozási allergiák, intoleranciák 

 
    Bejelentkezés, információ: 
    Pánczél Andrea dietetikus 
    +36 30 315-68-88 
    dietetikus01@gmail.com  

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely,
mosogatógép, stb., nagygépek javítása

ÜZLETÜNKBEN: 
mikró, porszívó 

és más kisgépek javítása
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 

1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 29 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok

Fotó: MÚSz – Derencsényi István


