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Kedves Olvasó!

Társaságunk 1996. június 01-

től látja el a Debreceni Köztemetők 

fenntartását és üzemeltetését, és 

ugyanezen időponttól, mint Kegyeleti 

Közszolgáltató végzi Debrecen Város 

területén a teljes körű temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet. 

1996-ban Debrecen Város vezetése 

részéről egyértelmű elvárásként 

fogalmazódott    meg,   hogy   az    ország

3. legnagyobb, de kialakítását, stílusát és jellegét 

tekintve az egyik legszebb temetőjének fenntartását 

az elvárt színvonalra emeljük és tevékenységünk során 

folyamatosan biztosítsuk a temetőlátogatók számára a 

kiemelt műemléki védettségű kegyeleti helyen történő 

méltó búcsút és a nyugodt megemlékezést.

Az eltelt lassan 20 év alatt számos rekonstrukciós 

munkával és beruházással járultunk hozzá a Debreceni 

Köztemetők fejlesztéséhez, amelyek többsége a gyászolók 

és a hozzátartozók igényeit elégítették ki, biztosítva annak 

lehetőségét, hogy minden létező temetkezési szolgáltatást 

egy helyen, a Nagyerdei Köztemető területén igénybe 

tudjanak venni, és a temetőlátogatók méltó helyen és méltó 

körülmények között tudják leróni kegyeletüket szeretett 

elhunytjuk sírja előtt.

Jelen kiadványunkkal a hozzátartozók és a 

temetőlátogatók részére szeretnénk érdekes és hasznos 

információkat adni, amelyek a mindennapokban 

segítséget jelenthetnek a temetői teendők és ügyintézések 

folyamatában. A kézben tartott 2016. Nyár kiadványt az idei 

évben még egy, a 2016. Ősz – Tél kiadvány fogja követni, majd 

minden évben Tavasz – Nyár és Ősz – Tél kiadványokban 

fogunk aktuális híreket és fontos információkat közzé 

tenni mind nyomtatott, mind elektronikus formátumban. 

A kiadványokban külön részt szentelünk a fenntartási 

és üzemeltetési feladataink, a sírgondozás és a síremlék 

állítás szabályainak bemutatására, valamint Debrecen 

Város temetkezési kultúrájának és történelmének 

megismertetésére.

Kardos Marianna
ügyvezető igazgató



1932. július 15-én nyitotta meg kapuit a 

debreceni Nagyerdőben a város első köztemetője, 

amikor végleg bezárták a városi tulajdonú és 

egyházi kezelésű református temetőket és a 

katolikusok temetőjét.

Az addigi szétszórt és „túltömött” ősi 

temetőhelyek rendezésére szépérzékű cívis 

polgárok már a 19. sz. közepén egyeztetésre 

bírták rá a város vezetését és a felekezeteket. 

A lakóterületekbe beékelődő kegyeleti parkok 

azonban nem kínálhattak hosszú távú megoldást. 

A DEBRECENI KÖZTEMETŐ TÖRTÉNETE
A DEBRECENI KÖZTEMETŐ KIALAKÍTÁSA

A Köztemető vázlatterve (1923)

A vallási hovatartozástól független városi 

köztemető létesítéséről 1909-ben döntött 

Debrecen képviselő testülete. 1916-ban sikeres 

országos tervpályázatot írtak ki a vasúttól keletre 

a Kincseshegy lakatlan homokdombjain épülő 

köztemetőre, de a háborús anyagi helyzet miatt 

még a nyertes tervek karcsúsításával sem sikerült 

a szükséges költségek fedezetét előteremteni.

A temetkezés és a köztemető ügye 1923-ban 

került ismét a közgyűlés elé. Ekkor döntötték el, 

hogy a hadházi országút melletti legelőből és 



200 ezer m2 elvadult erdei területet tisztítottak 

meg a városi kertészek. A korhadt, száraz fák és 

az aljnövényzetből a sűrű bozótos eltávolítása 

után elegyengették a talajt. A belső utakat Borsos 

József indoklása szerint tűzték ki: „Az erdei 

temetőhöz pedig már csak a faállomány védelme 

szempontjából is jobban megfelel a kanyargós, 

természethez simuló /.../útvezetés /.../”.

a Nagyerdő keleti feléből kihasított területen 

valósul meg a beruházás, amelynek lebonyolítását 

a polgármesteri hivatal szakembereire bízták. 

Ők készítették el a terveket, és szervezték a 

kivitelezést.

Első lépésben kivonták az érintett 

erdőrészeket az erdőgazdálkodásból, és 

parkerdővé minősítették át azokat. Az erdészetet 

más területek fásításával kárpótolták, és a 

temetőkertészet részére átvett erdőőri lakás 

helyett újat építettek. A Köztemető kijelölt 

helyének közel fele eredetileg üres tisztás volt. A 

többi viszonylag gyéren fásult terület faállományát 

zömmel százéves tölgyek, kisebb részben három 

évtizedes korú vegyes fák (tölgy, szil, körte, juhar, 

nyár) adták.

Az átvett részeken a tereprendezési, útépítési 

munkálatok 1925-ben, a temető bekerítése 

1927-ben vette kezdetét.

A tervezés és a kivitelezés párhuzamosan 

zajlott. Már átadták az új erdőőri lakást az 

erdészet részére, amikor 1930-ban a közgyűlés 

elé került a ravatalozó, a halotthamvasztó épület, 

a főbejárat, az őrházak, és a kertészeti épület, 

illetve a temetőfelosztás részletes tervezete, és 

a költségvetések. Az egységében és részleteiben 

is pompázatos erdei temető létesítményeit 

sikerült az értékes faállomány megkímélésével 

elhelyezni. A főbejárati tükörtó és az impozáns 

ravatalozó helyéül pedig a katonaság nagytávú 

lőterének egykori célterülete szinte famentes 

helyszínt kínált. A temető kertészeti tervezője, 

Pohl Ferenc felügyelete mellett 1930-tól közel 

Az egyetem, a parkerdő és a köztemető
a rendezési terven (1930)

A munkálatok során a hadházi országút 

felől 600 m hosszú erdőszélt képeztek ki. A 

Kassai úti bejárattól a ravatalozóig vezető főút 

mentén jegenyenyár fasorokat, az út oldalain, 

2–2 nagyobb csoportban kb. ezer db fenyőfát 

ültettek a fás, bokros növényzettel elválasztott 

családi sírhelyek számára. Az I. sz. táblába is ekkor 

ültettek el közel 400 bokorrózsát. A kertészeti 

tervezés fontos szempontja volt a növények 

összehangolt színvilágának megteremtése, így 

pl. az aljnövényzetben nagy szerepet szántak az 

örökzöldeknek a szép téli temetőkép érdekében. 
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A főkapu és a ravatalozó közötti tér két oldalán 

futórózsákkal elválasztott díszsírhelyeket 

alakítottak ki, ide háttérként tujákat, a járda és 

a kocsiút közé ezüstös levelű berkenye-fasort 

telepítettek. A tükörtó köré borostyánt ültettek. 

A tó aljára Mahonia aquifolium került, hogy 

ősztől kezdve bronz színük harmonizáljon a 

főépület látványával. A ravatalozó lépcsői közötti 
növényekkel tarkított pázsitsáv készült. Mögötte 

a díszsírhelyek hátterét virágzó díszcserjék, illetve 

fenyők és kanadai nyárfák alkotják. A főkaputól 

keletre az ún. „kiváltságos” családi sírhelyek 

táblájába örökzöld fákat telepítettek, és a főutak 

mentén a külön sírhelyek elválasztásárára és 

háttérként is élő sövény került. Kívül, a temető 

főbejárata előtti tér pázsitjában lévő virágágyakba 

„az egész dísztér színezetével összhangban, fehér 

Begonia semperflorens-eket és Verbéna venosa-

kat” ültettek.

Borsos József építész magyaros mintázatú, 

művészi igényű formákkal, ünnepélyes színekkel 

megálmodott ravatalozója, a kerítések, a kapuk, és 

az őrlakások 1932-re, a megnyitásra elkészültek. 

A főbejárat kapui között, az Ady Endre út és 

a ravatalozó tengelyében Némethy László 

debreceni szobrász munkáját, a háromalakos 

Krisztus-szobrot állították fel. A ravatalozó előtti 

tükörtavat díszítő Halas fiú c. bronzszobrot is 

helyi művész, Nagy Sándor János alkotta. Szintén 

a város mesterei készítették a tölgyfakapuk vésett 

díszeit éppúgy, mint az épületek és kerítések 

míves kovácsoltvas elemeit.

Papp József
Kós Károly- és Podmaniczky-díjas

helytörténet kutató

gyeptéglás földteraszokat Buxus-sövénnyel 

szegélyezték. A főlépcső melletti pázsitterek 

virágágyaiba kizárólag Ageratum mexicanumot 

(folyton virágzó kék bojtocskát) telepítettek. A 

főépület körül kialakult kisebb pázsitos tereken 

fenyő-, örökzöld-, és nyírfacsoportokat ültettek. 

A ravatalozó ovális tetének külső szélén 12 m 

szélességben virágágyakkal, fenyő és örökzöld 
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HÍREK, AKTUALITÁSOK

ASZFALTOZÁS A NAGYERDEI KÖZTEMETŐBEN

Társaságunk a 2015. évben is jelentős összeget fordított a Nagyerdei Köztemető úthálózatának 

javítására és fejlesztésére, amely során az alábbi utakat újultak meg: 

A fenti útjavítások, 

aszfaltburkolatok elkészítését 

követően az alábbiak szerint 

alakul a Debreceni Nagyerdei 

Köztemető úthálózatának 

felületi állapota:

≈   72% aszfaltozott

≈   19% murvás

≈   3% térkövezett

≈   6% föld

7-A liget mellett

11. parcella mellett

Kolumbárium mellett lévő Urnasírbolt táblánál

26-A parcella mellett

29. parcella mellett

23. parcella mellett

22. parcella mellett

15-7. parcella mellett

12 sírhelytábla mellett

Kopjafás sírhelytábla

Temetés Felvételi iroda épülete mellett

24. parcella Urnasírkert mellett

kátyúzás

új aszfaltburkolat

új aszfaltburkolat

új aszfaltburkolat

új aszfaltburkolat

új aszfaltburkolat

új aszfaltburkolat

zúzott köves burkolat 

kátyúzás

új aszfaltburkolat

járda javítás

új aszfaltburkolat



TÉRKÖVEZÉS A JÓZSAI KÖZTEMETŐBEN

2015. évben, Mindenszentek előtti napokban készült el a Józsai Köztemető Ravatalozó épülete előtti 

terület rekonstrukciója. A töredezett, sérült betonfelület és lépcső elbontásra került és helyette 130 m2-nyi 

térkő került lerakásra. Ez év tavaszán 4 db rozsdamentes vázszerkezetű pihenőpad is kihelyezésre került 

a burkolt felületre.

A DEBRECENI KÖZTEMETŐK NYITVA TARTÁSA:

 

 
november 1-től március 31-ig

április 1-től április 30-ig

május 1-től augusztus 31-ig

szeptember 1-től október 31-ig

700 – 1700

700 – 1800

600 – 2000

700 – 1800

8 |



A Debreceni Köztemetőkre vonatkozó önkormányzati díjakról a

www.debrecenikoztemeto.hu vagy a www.aksdtemetkezes.hu
oldalon talál információt!

A NAGYERDEI KÖZTEMETŐBE GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS DÍJA

A Nagyerdei Köztemetőbe történő behajtás díjai nem emelkedtek a 2015. évben alkalmazott díjakhoz 

képest. A 2016. évre érvényes behatási díjak:

 
* Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

Személygépjármű

Személygépjármű + utánfutó, tehergépjármű

420,- Ft* 

620,- Ft*

NEM VÁLTOZTAK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
TEMETŐI DÍJTÉTELEK A 2016. ÉVBEN

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. év decemberében tárgyalta a 2016. évre 

alkalmazandó temetői díjakat. A képviselő testület Társaságunk javaslatát elfogadva, nem emelte a 

rendeletben rögzített díjak mértékét, azokat a 2015. évi árszinten megtartotta.



FASOR REKONSTRUKCIÓ A JÓZSAI KÖZTEMETŐBEN

A 2015. év november 10-től 19-ig Társaságunk a Józsai Köztemetőben fasor rekonstrukciós munkákat 

hajtott végre, amely során 50 db elöregedett és balesetveszélyes fa került kivágásra, és tuskóik kitermelésre. 

A kivágott fák pótlására 60 db díszkörtefa került fasor formájában ültetésre.

Az eddig kapott temetőlátogatói visszajelzések igazolták a fejlesztési szándék szükségét, így az 

elkövetkezendő években Társaságunk tovább folytatja a fasor rekonstrukciót, valamint a lakossági 

bejelentések alapján felülvizsgálja a parcellákon belüli faültetéseket és a meglévő fák állapotát. Amennyiben 

indokolt, soron kívül elvégzi a fakivágásokat az egységes parcellakép biztosítása, valamint a biztonságos 

közlekedés és a már meglévő síremlékek stabilitásának védelme érdekében.
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SÍRKŐ ÁLLÍTÁS SZABÁLYAI

Az első és legfontosabb, hogy csak olyan 

vállalkozással készítessen síremléket, amely 

számlát tud adni a síremlék készítéséről, és 

valós garanciát vállal! Számla és a garancia 

vállalás hiányában, probléma esetén 

nem lehetséges a garanciális feltételeket 

érvényesíteni.

Napjainkban műkőből és márványból már 

alig készülnek sírkövek, mivel időt állóságuk és 

tisztíthatóságuk jóval elmarad a gránitból készült 

síremlékektől.

A második legfontosabb szempont, hogy 

gránit sírkő vásárlása során törekedni 

kell arra, hogy a síremlék lehetőleg ne 2 

centiméter vastagságú anyagból legyen 

megépítve, mert abban az esetben ahhoz, hogy 

a síremlék stabilan álljon, a belsejét be kell 

önteni betonnal.

Mivel a két anyagnak nem azonos a hő 

tágulása, ezért az esetek többségében az idő 

múlásával a gránit burkolat elreped, eltörik 

és ez a későbbiekben sok kellemetlenséget 

okozhat. Például, ha egy temetés miatt meg kell 

bontani a sírkövet, nehéz úgy visszaépíteni, hogy 

minden darab visszailleszkedjen a régi helyére 

és esztétikailag sem szép. Az előzőekben leírtak 

alapján minimum 3 cm anyagvastagságú gránitból 

érdemes síremléket állítatni, de a szegély esetében 

az 5 cm-es anyagvastagság a legideálisabb a 

stabilitás és az élettartam szempontjából.

1. 2.
A sírhelyek jelölése, a síremlékek állítása az emberiség ősi hagyományai közé tartozik. A sírban nyugvó 

elhunytak azonosítására szolgáló megjelölés mára a társadalmi és kulturális irányelvek alapján egy különálló 

szociális trend, a temetőkultúra szerves részéve vált. Napjainkban a síremlékek állítása rendszeressé 

vált minden temetőben, igaz a síremlék méretében és minőségében igen jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk, de az alapvető síremlék állítási szabályok egységesen vonatkoznak miden esetre, s ezekkel 

érdemes mindenkinek tisztában lennie, mind a saját maga érdekében, mind a későbbi kellemetlenségek 

elkerülése végett. 



3.A harmadik legfontosabb dolog síremlékállítás 

során a biztonságos fejkő rögzítés, a megfelelő 

csapolás.

A síremlék fejkövét és a fejkő lépcsőt 

különböző kötő anyagokkal össze kell csapolni. 

Ez lehet beton acél, menetes szár, rozsdamentes 

dűbel. Ez nem jelenti azt, hogy a síremlék fejköve 

soha nem fog leborulni, mert külső erőhatásra 

így is ledőlhet, de normál esetben, megfelelően 

elvégzett csapolás esetén a fejkő borulás esélye 

minimális, és az veszélyeztetheti a temető 

látogatók biztonságát és a környező sírkövek 

épségét. A csapolás esetén biztonsági szempontból 

elvárás, hogy a csap mérete a fejkő átmérőjének 

több mint a felét meghaladó hosszúságú legyen.

VÉGÜL AZ UTOLSÓ JÓ TANÁCS A SÍREMLÉK 
ÁLLÍTÁS SORÁN:

Amennyiben a síremlék állítása során 

folyamatos szegélyalap (járda) készül, akkor 

minden esetben alkalmazkodni kell a helyszín 

terepviszonyaihoz, ami azt jelenti, hogy igazodni 

kell a szomszédos sírhelyek és az uralkodó szintek 

magasságához, azaz a járda nem emelkedhet 

ki a terep szint magasságától 2 centiméternél 

magasabbra, mivel a járda a sír stabilitását 

szolgálja, nem pedig a magasítását. 

A fentiekre hivatkozva, ezúton 

szeretnénk felhívni a temető látogatók 

figyelmét, hogy a síremlékek fejkövébe 

ne kapaszkodjanak, illetve ne 

próbálják mozgatni és a gyerekeket ne 

engedjék a sírköveken játszani, mert 

az élet- és balesetveszélyes!



A halállal elmúlik az élet, és ezzel együtt 

megszűnik az elhunyttal az emberi kapcsolat, de 

az emlékek és a kötődés örökre megmarad. Sok 

esetben, a már el nem mondhatót az emberek 

tettekben próbálják meg kifejezni, az el nem 

múló szeretetet a végső nyughely díszítésével és 

ápolásával próbálják meg kifejezni. Természetes 

emberi dolog, hogy a hátramaradottak az 

elhunyt szerettük sírhelyét gondozzák, rendben 

tartják, virágokkal díszítik. Ez szerves része a 

gyászfeldolgozás folyamatának, amely során 

egyrészt a hozzátartozó megnyugvásra lel a 

sírhellyel való törődéssel, másrészt a gondozott 

sírhelynél méltó körülmények között tud 

megemlékezni szeretett halottjáról.

De mi a helyzet azokkal a hozzátartozókkal, 

aki nagyon elfoglaltak, távol élnek, vagy éppen 

egyedül maradtak a szerettük távozása után, és 

koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak 

a sírhely gondozásával foglalkozni. Sajnálattal 

tapasztaljuk, hogy normál körülmények között is 

a nagy rohanásban és a felfokozott életvitelben 

egyre kevesebb idő jut az elhunyt szeretteink 

sírjainak ápolására.

Társaságunk azok számára biztosítja a 

sírgondozási szolgáltatását, akik szeretnék az 

elhunyt szerettük sírhelyét gondozott, ápolt 

körülmények között tudni, de erre az előzőekben 

felsorolt valamely okok miatt nincs lehetősége.

SÍRGONDOZÁS
AVAGY AZ EMLÉKEZÉS VIRÁGAI



A szolgáltatásunk során legelőször a 

hozzátartozók igényeit mérjük fel és egyeztetjük 

az elképzeléseket és az elvárásokat. Amennyiben a 

sírhelyen síremlék van, annak állapotát felmérjük, 

szükség esetén a síremlék megtisztítását 

elvégezzük. A sírgondozást a sírhely beültetésének 

megtervezésével folytatjuk. Idényjellegű virágokkal 

vagy évelőkkel, esetleg ezek kombinációjával 

alakíthatjuk ki a virágfelületeket. Az ültetendő 

növények kiválasztásánál minden esetben 

figyelembe vesszük a sírhely elhelyezkedését, 

környezeti adottságait, mivel a tűző napos 

területekre, illetve az árnyékos területekre 

eltérő fényigényű növényeket kell beterveznünk 

ahhoz, hogy a növények megfelelően fejlődjenek 

és virágozzanak. A megrendelt sírbeültetéshez 

kizárólag első osztályú virágokat és évelőket 

használunk, s előtte komposzttal és tartós 

műtrágyával előkészítjük talajt.



A megrendelt sírgondozás során kertész kollégáink rendszeresen (hetente 2x, kánikula esetén naponta 

többször) öntözik a virágokat, kapálják, gyomlálják a felületet, valamint szükség szerint a növényvédelmi 

feladatokat is elvégzik. Ősszel a lehullott leveleket, gallyakat is összeszedik, valamint a sír körül is elvégzik a 

gyomtalanítást és gereblyézést.keretét és temetéskor az elhunyt sírba helyezése után összeállítjuk a teljes 

síremléket. Ezt követően lehetséges elhelyezni a megemlékezés virágait és koszorúit.

TAVASZI ÜLTETÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYEK:

A több évtizedes gyakorlat, a szakmai tudás, valamint a rendszeresség a garancia az ápolt, gondozott, 

virágzó sírhelyekre.

Forduljon hozzánk bizalommal, akár ingyenes szaktanácsot 

szeretne kérni, akár sírgondozást szeretne megrendelni!

 
Árnyékos, félárnyékos
területre

EGYNYÁRIAK

•  begónia

•  rózsameténg (Vinca)

•  vizifukszia

ÉVELŐK

•  kis télizöld meténg

•  nagy télizöld meténg

•  borostyán

•  árnyékliliom

ÖRÖKZÖLDEK

•  fekvő thuja

Napsütötte területre

EGYNYÁRIAK

•  büdöske

•  petúnia

•  bojtocska

•  díszcsalán

•  mézvirág

•  lobélia

•  muskátli

ÉVELŐK

•  sásliliom

ÖRÖKZÖLDEK

•  henyeboróka

•  cukorsüvegfenyő
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HAMVAK SZÓRÁSA
HAMUSZÓRÓ KEGYHELY

A Nagyerdei Köztemetőben a Kulombárium 

épület előtti területen található a Hamuszóró 

kegyhely, amely nemcsak Magyarország, de 

Európa egyik legkorszerűbb technológiájával 

rendelkezik. Méretét tekintve több mint 36 ezer 

szórásra elegendő a kapacitása, amely szintén 

kiemelkedő.

A rendszer két üzemmódban képes működni, 

ugyanis a hamvak szórására és tárolására kiépített 

technológián kívül, egy zárt vízhálózatú szökőkút 

gépészet is lett beleépítve, így amikor nincs 

szertartás, akkor dísz szökőkútként üzemelhet.
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A hamuszóró kegyhelyhez lett kialakítva 

a Kolumbárium épületben található nyitott 

ravatalozó, amelynek lépcsői egyenesen a 

kegyhelyhez vezetnek. A szertartás végén a 

ravatalozó kollégák a hamvakat tartalmazó 

speciális szóró- urnát a kegyhely közepén 

található obeliszkre helyezik, s csatlakoztatják azt 

az oszlopban lévő szórófejhez. A hamvak szórása 

innentől kezdve teljesen automatizált, a kezelő 

személyzet egy távirányító segítségével elindítja 

a szertartás programot, amely a zenéhez igazodva 

vezérli mind a vízképet, mind a szórófejet.

A hamvak centrifugális erő hatására 

kiszóródnak a speciális urnából, a függőleges 

vízoszlop biztosítja a szél elleni védelmet, majd 

a kupolaszerűen záródó vízkép pedig lemossa 

a hamvakat egy 36 dréncsőből álló elvezető 

rendszeren keresztül a befogadó tárnában, ahol a 

hamvak örök nyugalmat lelnek.

A hamuszóró kegyhelyen gránit táblák 

biztosítják a megemlékezés lehetőségét, 

amelyekre a nevet, a születési és a halálozási 

évszámokat lehet felvésetni. A gránit táblák évente 

két alkalommal kerülnek vésére, Húsvét ünnepe és 

Mindenszentek napja előtt.

Mivel a hamuszóró kegyhely vizes rendszerű, 

így a téli időszakban, a tartós fagyok beálltakor 

téliesíteni szükséges. Ennek köszönhetően a 

hamvak szórása november közepétől március 

közepéig-végéig szünetel. Ezen időszakra 

átmeneti jelleggel Társaságunk a Kolumbárium 

épületben található urnafalakban tud bérfülkét 

biztosítani.



A TEMETŐFENNTARTÁS MUNKÁLATA
KASZÁLÁS

A temetők fenntartása számos munkanemből 

tevődik össze. Alapvetően a kertészeti és 

parkfenntartási munkák jelentik a legnagyobb 

volument, de a köztisztasági, takarítási feladatok 

mértéke és gyakorisága is igen jelentős.

Nincs ez másként a Debreceni Köztemetők 

esetében sem, ahol a temetők jellegéből és 

adottságaiból eredően fokozottan érvényesül a 

rendszeres és minőségi fenntartási munkákkal 

szembeni elvárás.

A tavasztól őszig tartó fenntartás során a 

leggyakoribb és legnagyobb volumenű munka 

a kaszálás. Az egyes parcellákban a kaszálást a 

növények fejlettségi állapota szerint, valamint 

a temetési rend alapján tervezzük be, így 

biztosítva a nyugalmat, megemlékezés pillanatait. 

Összességében elmondható, hogy a Nagyerdei 

Köztemető területén folyamatosan zajlanak a 

kaszálási munkák, mert mire elérünk a temető 

végébe, addigra a temető elején ismét kezdhető a 

munka.

A kaszálást egyszerre 6-7 fővel végezzük, a 

gyorsabb munkavégzés érdekében. A parcellák 

belsejében a sírok között szűk, keskeny felületek 

vannak, így a munkához kizárólag damilos fűkaszát 

használunk.

A parcellákban kettő, illetve négyhetente 

kaszálunk, hisz az öreg tölgyek nyújtotta 

árnyékban a fűfélék is lassabban nőnek, mint 

a napsütötte ligetekben. A temető frekventált 

területein (Kolumbárium- és Krematórium 

környéke, Kápolna, Kripta sor, Tükörtó, Szovjet 

sírkert, Magyar Hősök, Bombázottak sírkertje, 

Díszsírkert valamint az Urnasírkertek) hetente- 

kéthetente nyírjuk a füvet. A kaszálást követően 

a síremlékekre felcsapódott fűszálakat minden 

esetben leseperjük, a területen a levágott füvet 

összegereblyézzük.

A munkavégzés során fokozott figyelmet 

fordítunk a temetői rendre! Társaságunk 

minden nap a temetési rend figyelembe 

vételével tervezi meg és végzi a kaszálási 

munkálatokat, hogy a zajjal járó 

tevékenységekkel ne zavarjuk meg a 

gyászszertartás, a gyászmenet,

összességében a temetés folyamatát!



NAGYERDEI KÖZTEMETŐ I. KAPU
4028 Debrecen, Benczúr Gyula u. 6.

Tel.: 06-52/563-985

Mobil: 06-30/6561-389

Mobil: 06-20/2286-616

Fax.: 06-52/563-990

E-mail: info@aksdtemetkezes.hu

Web: www.aksdtemetkezes.hu

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek:  8:00 – 16:00

ÜGYINTÉZÉSI IDŐPONT FOGLALÁSA:
Mobil: 06-30/6561-389

Mobil: 06-20/2286-616

HALOTT SZÁLLÍTÁS (0-24 H):
Tel: 06-52/563-985

Mobil: 06-30/9250-186


