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Bevezetés
A magyar Országgyűlés a hazai települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték
és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek
arculati jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására.
A Település Arculati Kézikönyv egyrészt a helyiek számára készül, hogy
közzétehető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti
érték amely a sajátjuk, amelyre büszkék lehetnek és amelyet a jelenlegi és korábbi
generációk együttesen hoztak létre, amelyekkel táji-természeti értékeikhez
harmonikusan igazodnak. Másrészt azok számára, akik ebbe a kialakult épített
világba új épületekkel, régi épületek átalakításának szándékával kívánnak új
elemeket létrehozni, azért, hogy az új, amit létrehoznak, a meglévő értékeket
megőrizve építse tovább a község már meglévő értékeit.
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2. A település bemutatása, általános településkép,
településkarakter
A címer és jelentése
Az álló, csücskös talpú pajzs négyelt:
1. ezüst (fehér) mezejében ötágú aranylombos faág lebeg;
2. a kék mezőben arany alapon egytornyú, vörös tetejű, arany keresztekkel ékesített
fehér (ezüst) templom áll;
3. a kék mezőben arany alapon, vörös köpenybe és aranyos-ezüstös páncélba
öltözött, baljában kerek pajzsot, jobbjában lángpallost tartó Szent Mihály
arkangyal áll;
4. a ezüst (fehér) mezőben aranyos szőlőfürtöktől terhelt és szőlőlevelekkel ékes
arany szőlővessző lebeg.
A pajzson szembefordult aranyos csőrsisak nyugszik. A sisakdíszen szembefordult,
vörös kalpagos, kék ruhás vitéz kinövő helyzetben, jobbjával aranyos görbe kardot,
baljával háromágú, aranylombú faágat emel magasba. Sisaktakaró: mindkét oldalon
ezüst (fehér)-kék.
A pajzs 1. negyedében szemlélhető ÁG és a 2. negyedében látható templom - vagy
régies kifejezéssel EGYHÁZ, a község ősi ÁGASEGYHÁZA nevére utal, melyet az
oklevelek legkorábban 1353-ból említenek.
A 3. negyed ábrázolása a település védőszentjét jeleníti meg. Az ősi templom és a
község a török hódoltság időszakában elpusztult. A századunkban épített új
templom titulusa és így a község védőszentje is SZENT MIHÁLY ARKANGYAL,
az "égi seregek vezére". Szent Mihály napján tartja a község a szokásos búcsúját,
amely így a helyi közösség legnagyobb saját ünnepe.
A pajzs 4. negyedében látható szőlővessző a község mai földművelő jellegére utal,
hiszen a lakosság nagy részének ez a legfőbb kenyérkereseti forrása.
A sisakdíszen látható kiskun vitéz a település múltját jeleníti meg, emléket állítva a
katonai szolgálatot is vállaló kun ősöknek, akik fegyverviselésük fejében nyerték el
kollektív szabadságukat.
A pajzsmező és a sisaktartó ezüst (fehér)-kék színei az egykori Jászkun Kerület kékfehér színeit jeleníti meg, hiszen Ágasegyháza is egykoron e terület része volt.
Forrás. http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-agasegyhaza.shtml
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Ágasegyháza Község Bács-Kiskun megyében, az Alföldi nagy táj, a Duna-Tisza
közi sík vidék középtáján, a Kiskunsági homokhát kis táj középső részén fekszik,
Kecskemét megyeszékhelytől dél-nyugatra 20 km-re, az M 5-s autópályától 15 kmre. A Kecskemét-Solt-Dunaföldvárt összekötő 52-s útról Izsák felé lecsatlakozó
közúton közelíthető meg Ágasegyháza. Tömegközlekedését a VOLÁN Rt. biztosítja
mind az M5-ös autópálya, mind az M52-es főút irányába, óránkénti gyakorisággal
közlekedik.
Lakói eredetükre nézve magyarok, kunok.
A Község lélekszáma: 2034 fő.
A Község területe 5587 ha, ebből belterülete 157 ha.
A település belterülete folyamatosan fejlődik, egyre több lakóház épül, külterületen
egyre több tanya cserél gazdát, melyeket külföldiek vásárolnak meg.
Ágasegyházán teljesen kiépített infrastruktúra van. A belterület sűrűn beépített. A
külterületi tanyákat egyre inkább külföldiek népesítik be.
A települést körülvevő terület jelentős része, mint a Kiskunsági Nemzeti Park része,
helyi védettséget élvez, az ágasegyházi terület 1975-ben vált védetté.
Természetvédelmi jelentőségét a területen található növényi és állati életközösségek,
élőlények sokszínűsége adja. Az érintetlen természeti szépségek nyújtotta
lehetőségek kihasználatlanok. A településtől délre elterülő, különös védettséget
élvező ősborókás lenyűgöző látványt nyújt, melyen keresztül halad a turista útvonal.
Forrás. honlap

Forrás:. Google
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó
építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők
Ágasegyháza határában az első, emberi megtelepedésre utaló leletek az őskorból
származnak. Az újkőkori kultúrák számára a Homokhátság kevésbé jelentett
vonzó lehetőséget a tartósabb megtelepedésre, mint a halban-vadban gazdag
folyómenti sáv, ezért a legkorábbi kultúrák inkább a Tisza mentén telepedtek le.
Az újkőkort felváltó rézkor állattartó pásztornépei voltak az elsők, akik a DunaTisza köze középső sávját is birtokukba vették. A rézkor késői szakaszából
származó péceli (badeni) kultúra településrészlete a község területén is előkerült.
A rézkort követő bronzkorban terjedt el a földművelő gazdálkodás, és ezzel az
állandóbb, hosszabb ideig lakott településekhez kötődő életmód. A község
területén bronzkori település vagy temető nyomai nem kerültek eddig elő, de
jelenlétükkel mindenképpen számolni kell. Az I. század közepén költöztek be a
Duna-Tisza közére az iráni eredetű szarmaták első törzsei, a jazigok, akiket a III.
században a roxolánok, majd az alánok követtek. A kezdetben főleg állattartással
foglalkozó szarmaták laza szerkezetű szállásait az évszázadok során, a
földművelés térhódításával a nagy kiterjedésű, folyamatosan lakott falvaik
váltották fel, melyek sűrű településhálózatot alkottak a Duna-Tisza közén.
Ágasegyháza környékén is több szarmata település létezett, bár pontos helyüket
még nem ismerjük.

területét I. Lajos király a kun Csertán nemzetség kapitányának adományozta 1353ban. Ágasegyháza ezt követően újra benépesült és a XIV. századtól ismét
fejlődésnek indult. A településre vonatkozó okleveles adatok a XIV. század
közepétől említik. A falu a XVI. század elejére magánbirtokosok kezére kerül.
Ágasegyháza a környékbeli településekhez hasonlóan a XVI. század közepén
török fennhatóság alá került és a XVI. század végére pusztává vált.
Forrás: Székely György régészeti hatástanulmánya
A település török utáni fejlődése a katonai térképeken is nyomon követhető

(forrás: Arcanum)
1780-as évek

Az V-VI. század viharos gyorsasággal egymást váltó hun-germán népmozgásainak
kevés régészeti nyoma maradt Ágasegyháza határában, mint ahogy nem ismerjük
erről a vidékről az 568 táján betelepült új nép, az avarok első nemzedékének
emlékeit sem. A VII. század második felében lezajló népmozgás eredményeként
újabb néphullám érkezett a Kárpát-medencébe, melynek nyomán jelentős
változások következtek be az avarság életmódjában, tárgykultúrájában,
hitvilágába. Szórványos avar leletek a galambházi határrészben kerültek elő.
A X-XI. század fordulójáról és a XI. század első feléből, az államalapítás és az új
rend megszilárdulása korából származó köznépi temető vagy ilyen részlete a
község területén még nem került napvilágra, csupán Ágasegyháza távolabbi
környezetében.
Ez a terület a szomszédos Kolon birtokkal együtt (a mai Izsák) királyi, majd
egyházi birtok lehetett. Bizonyosra vehető, hogy az állattenyésztésnek kedvező
természeti adottságainak köszönhetően már az Árpád-korban létezett Ágasegyháza
területén is egy vagy több település. Ebben az időszakban a Duna-Tisza közén is
az Alföld más területeihez hasonló sűrűségű településhálózat alakult ki. A falvak
többsége a tatárjárás után vált végleg lakatlanná. Az elpusztult Árpád-kori falvak

A középkori templom helye, a domborzati jellemzők jól kivehetők, láthatók a
máig meghatározó vízállásos területek és a szélhordta ÉNY-DK-i hátak.
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1800-as évek közepe (II. katonai felmérés)

1800-as évek vége (III. katonai felmérés)

A magasabb részek peremén megjelennek a beépítések.

A mai úthálózat ekkora már kialakult. Megépült a Fülöpszállás-Kecskeméti vasút
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1941.évi katonai térképen

Az Ágasegyházi-rét és a homokbuckás terület kivételével lakottá válik a táj. A mai
belterületet tanyacsoport jelzi. Ekkor még Ágasegyháza néven Kecskemét külső
területe, amelynek lakott voltára utal, hogy 4 iskolát tüntetnek fel az a 1939. évi
kecskeméti térképen

Kecskemét külső területének 1938. évi térkép-részlete
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Védendő értékek
Településképi szempontból kiemelkedő jelentőségűek és a helyi védelemre
érdemesek a község meghatározó középületei: a templomok.

Rk. templom

Ref. templom
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A községben élők hitük és őseik iránti tiszteletét kifejező emlékművek, keresztek
is az épített örökség részei, amelyek védelme fontos.
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Természeti, táji örökség
Az Ágasegyháza és Orgovány községek között elterülő, mocsarakkal, láprétekkel,
nedves kaszálókkal, szikesekkel és homokbuckákkal tarkított táj 1976 óta védett,
mint tájvédelmi körzet, 1990-es átminősítése óta a Kiskunsági Nemzeti Park
törzsterülete. Kiterjedése 3753 hektár.
Ágasegyházi- és Orgoványi rétek élővilágát az időszakos vízhatások határozzák
meg. A mocsarakhoz, üde rétekhez nyugat felől festői szépségű homokbuckavidék
csatlakozik.

A nedves rétek vizes élőhelyek

Ágasegyházai- és Orgoványi-rét
A legmélyebb térszintek hajdan állandó vízborítás alatt álltak, amely kedvezett a
tőzegképződésnek, a láptalajok kialakulásának. Ma ezeken a helyeken nádasok és
magas növésű sásosok tenyésznek. A nádon kívül leggyakrabban a kákával,
gyékénnyel, a sárga virágú lizinkával, a fűzénnyel és néhány sás fajjal találkozunk.
Itt él a sárga nőszirom is. Május- június táján nyílnak a rétek legszebb növényei a
szibériai nőszirom és az orchideák. Ezek közül eddig a poloskaszagú- , a mocsári-,
a vitézkosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a szúnyoglábú bibircsvirág, a békakonty és
a fokozottan védett pókbangó ) került elő.
Az állatok után érdeklődők is találnak itt látnivalót. Az itteni nádasok és sásosok
adnak otthont egy ritka lepkének, a Metelka-medvelepkének. Az első példányát
Metelka Ferenc, dabasi gyógyszerész 1859-ben találta lakóhelye közelében. A
hazánkból kipusztultnak vélt lepkefajt 1973-ban itt sikerült újra felfedezni.
A mocsarak és a rétek legfeltűnőbb lakói azonban a madarak. Tavasszal a nádi
énekesek hangja uralja a környéket. Különösen az évek óta nem aratott, avas
nádasokat szereti a cserregő nádiposzáta Rokona a foltos nádiposzáta inkább a
zsombékosok, sásos réteket kedveli. A nádirigó (Acrocephalus hangos énekét
néha valami szokatlan pirregő hang váltja fel, ez a nádi tücsökmadár A rétek nem
csak az itt költő bíbicek, piroslábú cankók és nagygodák számára fontosak, hanem
tavasszal és ősszel pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak az itt átvonuló parti
madaraknak, köztük az évről évre visszatérő nagypólingoknak A túzok is alkalmi
vendége a gyepeknek.
A mocsarakat inkább búvóhelyül használják a vadon élő emlőseink. Előfordul,
hogy beszédünk hangjára hangos csörtetéssel vaddisznók riadnak fel. Ez az egyre
jobban terjedő vadfaj túrásával komoly károkat okozhat a természetes gyepekben.
A ragadozók közül a széles elterjedésű róka és a nedves élőhelyeket kedvelő
hermelin kerülhet szemünk elé. A nádast kísérő zsombékosokban, mocsári és parti
sásosokban bizonyítottan él a rágcsálók közé tartozó patkányfejű pocok. A
jégkorszakból visszamaradt (reliktum) állatfajnak ez a terület a legdélibb
lelőhelye. (forrás: KNP Igazgatóság)

Forrás: KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása
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Homokbuckás területek az orgoványi határ mentén

Forrás:. KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása
A védett területtel határosan a magasabb részeken tanyák álltak és
megfogyatkozott számban, de ma is állnak. A táj szerves részeinek tekinthetők és
megtartásukra kell törekedni.

Forrás: KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Igazgatási terület beépítési karakterei a meglévő beépítések alapján
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Belterületi karakter
Ágasegyháza beépített része a Kecskemét - Fülöpszállás vasútvonal mentén,
annak déli oldalán található. A településhálózat nevezett vasútvonalra és azzal
közel párhuzamos Kecskemét-Kalocsa (Izsák) útra szervezett.
Településszerkezet és a természetes domborzati adottságok sajátos
összemetsződése a belterület.

Rákóczi utcai intézmények lakóépületek vegyesen helyezkednek el, telkük és
épületük mérete és környezetük is a lakásokétól eltér.
Iskola
Bölcsen az út forgalmától védve hátrahúzott épület a XX. század első felében a belterület kijelölése előtt- már álló iskola bővítéséből, fejlesztéséből alakult.

A régi és az új iskolaszárny
A tervszerű telepítésből következnek a 150-180 m-es szélességű szabályos
tömbök.
A községháza melletti cca 10m-rel a környező terep fölé emelkedő dombhoz
forduló és a bekötőútra merőleges úthálózat adja ki a belterületi
településszerkezetet.
A belterület nyugati oldalának beépítetlen részeinek felszíne homokbuckás,
jelentősebb szintkülönbségekkel.
Intézmények a lakótelkes beépítés rendjébe illeszkednek a főutcában: (Rákóczi
utca), annak öblözetében a templom körzetében és a községháza térségében.
Közparkok az intézmények szomszédságában találhatók.
Az iskola új szárnyához kapcsolódó sportcsarnok, szemben a faluház.
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Községháza

Lakóterületek

A település igazgatási központjának jelentőségét a mellette kialakított park jól
kiemeli.

A lakóterületi beépítés folyamatosan alakult és alakult a községgé
nyilvánítástól napjainkig
Az egyidejű beépítésekből következően egységes beépítések a jellemzőek.
Kivételként az átmenő út menti beépítés jelent, ahol valamennyi építési
időszak jellemző lakóház típusa megtalálható.
A kezdetek nyeregtetős épületei alkotta beépítés.

Új kép lesz

A beépítések közötti különbségeket a növényzet eltünteti.
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Az 1960-1970-es ével sátortetős beépítésének egységes utcaképe

A legtöbb falutól eltérően Ágasegyházán a 2000-es évek elején nem állt le a
lakásépítkezés.
Napjaink lakóépületei az energiatakarékosság jegyében kisebbek, tetőterük
beépítésével vagy használatával számolnak. A korábbi példák alapján joggal
feltételezhetjük, hogy egységes utcaképeket formálnak jelen igények alapján
épülő házak is.

Az 1980-1990-es évek nyeregtetős egységes utcára merőleges gerincű
lakóépületeinek sora is egységes utcaképet eredményezett.
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Zöldterület
A belterület kondicionáló felületeinek tekinthető, bár kerített telek a
sportpálya.

Az iskola előtti szemet gyönyörködtető park.
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Nem szokványos, hogy a település közepén szélfútta domb emelkedik. Az un.
Selyemhegy a községháza szomszédságában található.

Természeti karakter

Az intenzív mezőgazdasági (szántó, gyümölcs, szőlő) művelés alá nem vont, lakatlan külterület
természeti karakterű. A természetszerű állapotú vízjárta, nedves gyepek és homokbuckás területek a
legeltető állattartás terepei voltak és a jövőben is az kell, hogy maradjanak. Erre a természetvédelmi
oltalom garanciát jelent. A védelemmel nem érintett területek természetes állapotának megtartására a
racionális környezetkímélő mezőgazdaság lehet a biztosíték.
A természeti terület nem egybefüggő térség, hanem ÉNY-DK irányban a belterülettől keletre és délre
sávokban van jelen.

(Forrás: KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása)

Kossuth utca dél-nyugati végében lévő cca 5 m magas homokbucka jelentősen
kiemelkedik környezetéből, erősen meghatározva az utcaképet és
településszerkezetet.

(Forrás: KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása)
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Mezőgazdasági karakter
A mezőgazdasági területek a termőhelyi adottságokból a történeti
előzményekből következően nem nagytáblás szántókból, hanem kisebb
parcellákból állnak. Mozaikosság: szántók, szőlők, kertek változása a
jellemző.

A vidék jellegzetes tanyás térség. Még ma is látni sok lakott, vagy már elhagyott
tanyát, melyeket vízmentes magaslatokra, a szárazabb buckák és a nedvesebb
rétek érintkezési sávjában építettek. A tanyavilág kialakulása a törökdúlás után
elnéptelenedett Kiskunság újratelepülésével indult.
A tanyasi gazdaság olyan szerves egység volt, amely alkalmazkodott a természeti
viszonyokhoz. Az itt élők ennek alapján több lábon álló mezőgazdasági
tevékenységét folytattak. Az állattartás mellett a tanya körüli földeket is
megművelték. A tanyához vezető utat fasorok szegélyezték, amik a szél ellen
adtak védelmet. A tanyák lakó és gazdasági épületeihez az állattartás építményei
társultak. A tanya körül jobbára volt rét, legelő, vályogvető gödör, szőlő,
gyümölcsös és kert is. A tanya körüli facsoportok adtak enyhelyet az állatok és az
ember számára. Sokszor a téli tüzelőt is innen szerezték be. A tanyaudvarokon álló
eperfák termése a szárnyasok és a disznók számára jelentett kiegészítő takarmányt.
A tanyasi gazdálkodást az 1960-as évek társadalmi változásai igencsak
visszaszorították. Napjaink egyik feladata az egykori tanyavilág építészeti
formáinak megőrzése és a még fellelhető tanyasi gazdálkodás fenntartása.
(Forrás: KNP Igazgatás)

Tipikus mozaikos táj
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Erdőkarakter

Gazdasági karakter

Ágasegyháza igazgatási területének egyötöde erdő. A homokbuckás védett
területen és az ÉK-i határrész szintén buckás részén természetes erdők találhatók,
másutt telepítettek.
A homokos területen is megélő, kis vízigényű és gazdasági szempontból értékes
akácerdők és fekete fenyvesek a meghatározók.
Természetvédelmi szempontból kifogásolt telepített erdő jelenléte a tájat
meghatározó tény.

Szigetszerűen a történelmi hagyományú majorságok folyamodványaként jelenik
meg a gazdasági beépítés Ágasegyháza külterületén.

Az 1920-as évek végén, az
1930-as évek elején
Fleischmann Oszkár
alapította telep a 2017. évi
Google légifotón.

1935-ben Platter János
kecskeméti konzervgyáros
létesítette telep a 2017.
évi Google légifotón.
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
Általában:
Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település helyi
építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok alapján vagy a
tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol.
Egyes övezetekre egyértelműen rögzíti a helyi építési szabályzat, hogy mit lehet
építeni. A hogyan nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad eligazítást.
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek,
magyarázatainak tekinthetők.
Közterület
A kialakított mérnöki szerkezet, a kialakított közterületi szélességek a közművek
elhelyezését biztosítják
- Ajánlott a telkek közterületi határain, azaz előkertekben őshonos lombhullató
fák, ezen belül is a hagyományos, tájra jellemző gyümölcsfák vagy utcában
egységes karakterű, telkeken átívelő, azokat összekötő fatelepítések
Telekhasználat
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt elhelyezhető a kialakított
telkeken.
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű
összehangolni.
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és kerülendő
a homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket.

Épület telepítése

Az egységes építési vonaltól eltérő épület-elhelyezés a beépítés ritmusát zavarja.
Színezés

A harsány színek épültre nem valók, a növényzettel előidézett változatos
színhatások támogatandók.
Kerítés

Épület
- nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek kialakítása
javasolt
- az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát,
felesleges díszítőelemek használata nem ajánlott
- földszintes vagy tetőteres épületek jellemzőek, és ennek a beépítési
magasságnak a megtartása javasolt
- magas, tömör kerítés kerülendő, az udvar közterület felőli zárását növényzettel
javasolt megoldani.

A növényzettel zárttá tehető áttört kerítés esztétikus, a falszerű erődjellegű
kerítés ellenben nem az.
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Közterület alakítás

Tanyás beépítés
A tanyás beépítés lényege az udvar köré szervezés.
A „tanyatelek" fogalma semmiféle definícióban nem szerepel, de ez nem jelenti
azt, hogy a beépítéseknél nem kellene alkalmazni.
A különböző funkciók értelemszerű leválasztásával is, de a tanyás beépítés
udvaros jellegét meg kellene tartani. A városi villát utánzó vagy csak
mezőgazdasági üzemként működő tanya kialakítás nem lehet cél.

A tágas közterületek lehetőséget teremtenek utcafásításra, amit ki kell használni.
A légvezetékek oldalára csak alacsony növésű fasor telepítendő.
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6. Jó példák bemutatása
Épületek

Kerítések

A hagyományos háromosztatú lakóházat kihasználva a viszonylag széles telket
udvari keresztszárnnyal bővítették. A szomszédos: hasonló kialakítású épületek
sorához igazított megoldás dícsérendő.
A településen gyakran alkalmazott - tetőhajlásszög váltással- az udvar felé
bővítésnél kedvezőbb. Az udvari szárny lekontyolása is szerencsés.

Az épülettel együtt megtervezett annak stílusában megépített kerítés példái.

A borostyánnal befuttatott kerítés a kertet zárja, de nem erdődszerű.
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Zöldfelületek
Az előkert kifut a közterületre, a köz és magánkertek találkozásának szép példája
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták

Az önkormányzati épületeken napelemes rendszereket telepítettek, amelyek az
energiatakarékosságra, elhelyezésük az építészeti szempontokra figyelés jó példái.

Buszváró célszerű, sallangmentes épülete

Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Tornacsarnok
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