napjára. A temetők a színes falevelek pompája által őszi
köntösbe öltöznek, és kétnyári virágokkal díszítve várják a
sírkertbe látogatókat. Ebben az időszakban szinte minden
sírhoz érkezik hozzátartozó, ezt kihasználva Társaságunk
elvégzi a sírhelyek megváltási idejének felülvizsgálatát,
valamint a temetőlátogatók védelme érdekében az összes
síremlék balesetvédelmi vizsgálatát is. A lejárt megváltási
idejű és a balesetveszélyes síremlékekre figyelem felhívó
matricák kerülnek felhelyezésre.
A kézben tartott kiadványunkban érdekes és
hasznos

információkat

közlünk

mindenszentek

és

halottak napjáról, az ezen időszakot érintő változásokról,
eseményekről,

a

temetőlátogatókat

is

érintő

őszi

fenntartási munkálatokról, valamint a télre történő
felkészülés fontos és nélkülözhetetlen feladatairól.

Kedves Olvasó!

A kiadvány megjelenésével egy időben már zajlik a
www.debrecenikoztemeto.hu weboldal megújítása is,

Elérkezett ismételten az ősz, és

amely során a honlap nem csak új arculatot és struktúrát

mint minden évben, elkezdődnek azok

kap, hanem a hozzátartozók és a temetőlátogatók

a fenntartási és üzemeltetői munkák,

tájékozódását segítve számos új tartalmi elemmel

amelyek az erdei temető fáinak, zöld

és szolgáltatással is kiegészül.

felületeinek nyugalomba vonulását kísérik,

megjelenő 2017. I. kiadványunkban az elkészült honlapról

valamint amelyek a temetői létesítmények

már részletes információkat fogunk közölni.

téli

időszakra

való

A jövő év januárjában

felkészítéséhez

szükségesek.
Szeptembertől

nem

csak

Jurácsik Zoltán
fenntartási igazgató / főszerkesztő

Társaságunk, hanem a temetőlátogatók
is készülnek az év legnagyobb temetői
eseményére, a mindenszentek és a halottak
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A DEBRECENI KÖZTEMETŐ TÖRTÉNETE
A DEBRECENI KÖZTEMETŐ RAVATALOZÓJÁNAK FELÉPÍTÉSE

A Nagyerdő parkerdővé alakult délkeleti

Ez a jogi aktus adta meg a hivatalos engedélyt az

részében 84 évvel ezelőtt „csendben, minden

ország első halotthamvasztójával egybekapcsolt

különösebb ünnepélyesség nélkül adták át a

ravatalozó épület és egyebek mellett a kapusházak,

debreceni köztemetőt és a ravatalozó épületet a

és a főkapu megvalósítására az akkorra már

használatnak”. Az új létesítmények láttán a kortárs

elkerített temetőben. A szűkre szabott átadási

fővárosi építész elragadtatásának adott hangot, és

határnapig szinte végig párhuzamosan folyt az

megállapította, nem lehet véletlen, hogy éppen „a

épületek tervezése és a kivitelezés.

tősgyökeres cívisváros avathatta fel az első igazán
A meglévő és ültetett növényekkel parkká

magyar temetőt”.

változtatott erdei környezetben álló ravatalozó és
évtizedes

halotthamvasztó Borsos József építész, debreceni

vajúdás után, az 1916-ban lebonyolított országos

műszaki tanácsos életművének talán legszebb

tervpályázatra alapozva, 1930-ban fogadta el a

és legátgondoltabb épülete. A temetői belső

nagyerdei köztemető megvalósításához szükséges

sugárutak találkozásánál kialakított óriási dísztér

végleges költségvetést és a polgármesteri hivatal

közepén felépült, magyaros népi stíluselemekkel

szakemberei által elkészített építészeti terveket.

és

Debrecen

közgyűlése

sok

ünnepélyes

színekkel

díszített,

komoly,

825
Az épülő
ravatalozó a
Köztemetőben,
Kozmann Leó,
Debrecen,
Nagyerdő 1931-32,
9x6 üvegnegatív.
Fotó lelőhely:
Déri Múzeum
Fotótára
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939
Az épülő
ravatalozó,
Kozmann Leó,
Debrecen,
Nagyerdő 1932k,
6x9 űvegnegatív.
Fotó lelőhely:
Déri Múzeum
Fotótára

akik a megkötött szerződésben
20 hét időtartamú kivitelezést,
és még a tél beállta előtti
épületátadást
ács-,

munkákra
Csapó

ígértek.

tetőfedő

és

is

Az

bádogos

helybeliekkel,

Miklós,

Bulyovszky

Dániel és Auspitz Simon mesterekkel állapodott
meg a város. A kivitelezési munkálatok 1931.
május

12-én

megkezdődtek,

de

beszállítói

pontatlanság, hibás alapanyagok és a mintegy
33%-ot kitevő tervmódosítás miatt végül 1932.
július 6-án fejeződött be az építkezés. (1932. január
8-tól március 21-ig kényszerű téli szünet volt a
kivitelezésben.)
A köztemetői ravatalozó épülete szinte
tökéletesen úgy valósult meg, mint ahogyan azt
különleges

Borsos József elképzelte, mert abban a különleges

hangulatot áraszt. Ezt tovább fokozza az előtte

tervezői szerencsében részesült, hogy az építkezés

kialakított

felügyelőjeként

megnyugtató

hatású

1000

létesítmény

m2-es

nyugodt

vízfelület,

azonnal

beavatkozhatott,

ha

amelynek tükrében megduplázódva látszik. Borsos

terveitől bármilyen eltérést tapasztalt a kivitelezés

a létesítmény külső homlokzatának méltóságteljes

során. Például a hibás színárnyalatú falazatokat

megjelenéséhez

építőanyagot,

lebontatta és újra rakatta. Feljegyzésekből ismert,

színezhető,

hogy az esetleges változtatásokkal kapcsolatban

Debrecen

új

különleges
klinkertégla-gyára

illetve zománcos dísztégláit, mázas tetőcserepeit

nem

és zománcos kéményfejeit vette számításba. Az

város új téglagyára a színek, a méretek, formák

építész az épület belső elrendezését is sikerrel

tekintetében akkor még nem tudott állandó

alakította ki, amikor a kegyeleti szertartások

minőséget biztosítani. Máskor is a gyár miatt,

magasföldszinti nyilvános helyszíneinek és a

a téglák alakjának és méretének pontatlanságai

búcsúztatás
illetve

a

szolgáló

előkészítésére,
halotthamvasztásra
szigorú

technológiák

rendű

alagsori

rejtett

helyiségeinek kapcsolatait, illetve
szétválasztásukat megoldotta.
A

ravatalozó

felépítésére

hajlott

kompromisszumokra,

pedig

a

820
Hamvasztó
kemence a
krematóriumban,
Kozmann Leó,
Debrecen,
Nagyerdő 1933,
9x12 üvegnegatív.
Fotó lelőhely:
Déri Múzeum
Fotótára

kiírt pályázatot Szél Géza és Fia
építési vállalkozók nyerték meg,
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819
Az I. számú
ravatalozó terem
a Köztemetőben,
Haranghy Jenő
freskójával,
Kozmann Leó,
Debrecen,
Nagyerdő 1933,
9x12 üvegnegatív.
Fotó lelőhely:
Déri Múzeum
Fotótára

képzőművészek

műveit

láthatjuk. A keleti oldali (1.
sz.) ravatalozó freskóit és az
üvegmozaikokat Haranghy Jenő,
a középső (2. sz.) ravatalozóét
ifj. Kovács János, a nyugati (3.
sz.) ravatalozóét Holló László
alkotta. Az északi (4. sz.) terem
üvegablakai B. Kokass Klára, az

árkád falain látható sgraffitók Toroczkay Oszvald
munkái. A Borsos József tervezte faragott-díszes
asztalosmunkák a Bessenyei és Weisz, a Piros és
Szabó, valamint a Nagy Lajos-féle műhelyekből
kerültek ki. A művészek által megálmodott
üvegmozaikok kivitelezését Palka Sándor végezte.
miatt

keletkeztek

többletmunkák,

így

pl.

a

A

különlegesen

megmintázott

épületlakatos-

főhomlokzat felőli árkád eltérő formájú pilléreihez

munkák is debreceni mesterek, Szalkai László és

a helyszínen kellett a legalkalmasabbnak ítélt

Király Imre tehetségét dicsérik.

téglák belülre fordított, később nem látható
Az

részeit átfaragni. Ugyanígy komoly pluszfeladatot

elkészült

ravatalozó

előkészítő

és

jelentett a kétszínű mázas cserepek válogatása,

szertartási helyiségeit 1932. július 15-én adták át

hiánypótlása, mert azok közül sokat a színhibákon

rendeltetésének, de a vele egyszerre megvalósult

túl a görbeségük miatt sem használhattak fel

halotthamvasztót főhatósági engedélyek híján

tetőfedésre.

nem vehették használatba. A város mindenkori
vezetése két évtizeden keresztül újból és újból

A

ravatalozó

magasföldszinti

szertartási

helyiségeiben és előttük az árkád falain debreceni

kérvényezte

a

kihasználatlan

krematórium

üzemelési engedélyét, amely végül 1951-ben
érkezett meg.

823
A krematórium
külső, hátsó
lépcsője,
Kokas Klára
üvegablakával,
Kozmann Leó,
Debrecen,
Nagyerdő 1933,
9x12 üvegnegatív.
Fotó lelőhely:
Déri Múzeum
Fotótára

A nyolc és fél évtizede fennálló épületen a
kivitelezés eredeti nehézségeiből mára semmi
sem látszik. A beruházó város, a tervező építész
és

munkatársai,

a

debreceni

kivitelezők

és

képzőművészek kiváló alkotása ma is büszkén
idézi az 1930-as évek Debrecenének szédületes
fejlődését.

Papp József
Kós Károly- és Podmaniczky-díjas
helytörténet-kutató
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MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

ünnepe,

átvette. E napon szintén gyertyákat, mécseseket

november 2-a pedig a halottak napja a keresztény

gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére, „hogy

világban. Mindenszentek a katolikus egyházban az

az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak

összes üdvözült lélek emléknapja. Az ezt követő

lelkének.

November

1-je

mindenszentek

halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből
az elhunytakról való általános megemlékezéssé.
Mindenszentek napja a halottak napjának
vigíliája, azaz ünnepi előestéje. Ekkor azokról a
szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön
emléknapjuk az egyházi naptárban.
Az ünnep eredete a VII. századra nyúlik
vissza.

Ekkor

adományozta

Phokasz

A

császár

néphagyományban

mindkét

napot

IV. Bonifác pápának az i.e. 27-ben épült Pantheont,

számos hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor

amelyet az összes római istenek tiszteletére

hazalátogatnak a halottak, ezért régen számukra

építettek. IV. Bonifác pápa a pogány Pantheont

is megterítettek. Kenyeret, sót, vizet tettek az

keresztény templommá alakította át, és Szűz

asztalra, és minden helyiségben lámpát gyújtottak,

Mária, valamint a vértanúk tiszteletére szentelte

hogy eligazodjanak a házban, ill. a világosban

fel. Az ünnepet az egész katolikus egyház számára

a

IV. Sixtus pápa (827-844) terjesztette ki és tette

visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne

kötelezővé.

nyugtalanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni

“véletlenül

kiszabadult

lelkecskék”

újra

ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen
Mindszentek napjára a vetést, az őszi

maradjanak lakhelyükben.

munkákat már be kellett fejezni. A természet is
nyugovóra tér. Mindenszentek Magyarországon
2000 óta ismét munkaszüneti nap.

A katolikus falvakban ezen az estén otthon
is égett a gyertya, mégpedig annyi szál, ahány
halottja volt a családnak.

Halottak napját 998 óta tartják november
2-án. A halottakra való emlékezés szokása a

A

sírok

fölvirágozása,

a

sírkeresztek

clunyi kolostorból, Szent Odiló apáttól indult

megkoszorúzása nálunk alig több, mint 150 éve

el a X. században. Ő ezt az emléknapot a Cluny

szokás. Az őszirózsa és a krizantém az elmúlás

anyaegyház alá tartozó minden bencés házban

jelképes virágai.

bevezette, a XIV. század elejétől pedig Róma is
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HÍREK, AKTUALITÁSOK

NYITVATARTÁS MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA KÖRNYEZETÉBEN
2016. évben a mindenszentek és halottak napja környezetében a Debreceni Köztemetők nyitvatartása
az alábbiak szerint alakul:

FELHÍVÁS!
Október 21-től a meghosszabbított nyitvatartási időben
folyamatos ügyeletet biztosítunk a Gondnoki Irodában.

A DEBRECENI KÖZTEMETŐK ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁSA
2016. október 21-ét megelőzően és a 2016. november 2-át követően a Köztemetők helyi rendeletben
meghatározott általános nyitvatartási rendje lesz érvényben.
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VIRÁGÁRUSÍTÁS
Az engedéllyel rendelkező virágkereskedők és a kistermelők nem csupán a Köztemetőn kívül, hanem
a II-es kapunál lévő Tükörtó körül is árusíthatják virágaikat. Az árusító helyek feltöltésére a III. sz. kapun át
nyílik lehetősége a kereskedőknek.

KÖZTEMETŐKBE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA
KÖRNYEZETÉBEN
Október 22-én és október 29-én, szombati

a napon a Társaságunk által biztosított kisbusz

napokon feloldjuk a Köztemetőkre érvényes

térkép szerinti útvonalon történő közlekedése

behajtási tilalmat, így a behajtási díj megfizetése

nyújt segítséget a rászorulóknak a sírok

ellenében be lehet hajtani a temetők területére

megközelítéséhez.

az I-es kapunál.
A Köztemető területén kívül, a közterületen
A köztemető területén történő közlekedésre a

történő

KRESZ szabályai vonatoznak, ugyanakkor járdák

szabálytalanság esetén bírságot szabhatnak ki,

hiányában a gyalogos forgalom elsőbbséget

vagy el is szállíthatják a járművet.

parkolás

szabályai

érvényesek,

élvez. Munkanapokon a gépjárművezetők a
temetési rend figyelembevételével kötelesek

A lakossági gyalogos forgalom a Debreceni

közlekedni, parkolással nem akadályozhatják a

Köztemetőben I., II., és III. számú kapukon

forgalmat, vagy a gyászmenet útját.

keresztül történhet. A kapuknál a Köztemető
nyitvatartási idejének megfelelő időtartamig

A temető területén belül az A.K.S.D. Kft.

portaszolgálat

megerősített biztonsági szolgálatot biztosít,

személygépjármű forgalom azonban csak az

melyhez a Rendőrség és a Debreceni Közterület

I. számú kapun keresztül megengedett az

Felügyelet is segítséget nyújt.

előzőekben felsorolt rend szerint.

November 1-én, Mindenszentek Napján a
fentiekkel
vállalkozói,

ellentétben
személy

minden
–és

működik.

A

lakossági

A sírköves vállalkozások és vállalkozók 2016.

lakossági,

október 21. napjától 2016. november 3. napjáig

tehergépjármű

nem végezhetnek sírköves munkát a Debreceni

forgalom TILOS a Köztemetők területén. Ezen

Köztemetők területén.

EMLÉKMŰSOR ÉS EGYHÁZI MEGEMLÉKEZÉSEK NOVEMBER 1-ÉN
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2-es számú Ravatalozó terem előtti terület

15:30

Római Katolikus Egyház

14:30

Emlékműsor a Csokonai Színház
művészei előadásában

16:00

Görög Katolikus Egyház

15:00

Református Egyház

FELHÍVÁS! - Hamuszóró Kegyhely emléktábla vésés
Tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Hamuszóró Kegyhely emléktábláinak
mindenszentekre elkészülő név és évszám véséséhez, Társaságunk
október 15-ig fogadja a megrendeléseket.

A DEBRECENI KÖZTEMETŐBE GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS DÍJA
A 2016. évre érvényes behatási díjak:
Személygépjármű

420,- Ft*

Személygépjármű + utánfutó, tehergépjármű

620,- Ft*

* Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

HAMUSZÓRÓ KEGYHELY TÉLIESÍTÉSE
A

Hamuszóró

Kegyhelyet

az

időjárás

November

és

március

hónapok

között

függvényében november hónapban téliesíteni

sok esetben merül fel igény a hamvak szórásos

szükséges, amely során a rendszer víztelenítésre

elhelyezésére,

kerül. A hamvak szórása ennek köszönhetően

Kegyhely ismételt beüzemeléséig Társaságunk a

március hónap közepéig-végéig szünetel. A

hamvak átmeneti megőrzését tudja vállalni, vagy

rendszer újraindításának feltétele, hogy az éjszakai

urnafalban tud bér-sírhelyet biztosítani.

amely

esetben

a

Hamuszóró

és a napi hőmérséklet -2°C fok felé emelkedjen.

TEMETŐI VÍZHÁLÓZAT
ELZÁRÁSA, TÉLIESÍTÉSE
A

Debreceni

Köztemetők

területén

az

öntözővíz hálózat a talajmenti fagyok beálltáig
lesz használható. Ezt követően a csatornahálózat,
valamint a kútrendszer víztelenítésre kerül, és ezt
követően megszűnik a vízszolgáltatás. Az időjárás
függvényében a vízszolgáltatás újra indításának
feltétele, hogy az éjszakai és a napi hőmérséklet
+5°C fok felé emelkedjen.
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MTFE I. ORSZÁGOS SÍRÁSÓ VERSENYÉT RENDEZTÉK MEG A DEBRECENI
KÖZTEMETŐBEN
és

A pontozásakor fontos volt a gyorsaság mellett

Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) szervezésében

A

Magyarországi

Temetőfenntartók

az esztétika és a munkabiztonsági feltételek

2016. június 3-án megrendezték az első Országos

betartása is.

Sírásó versenyt a Debreceni Köztemetőben.
A sírásó versenyt az A.K.S.D. Temetkezés
A versenyre az ország minden tájáról 18

sírásó csapata nyerte, így a debreceni

csapat jelentkezett. A 2 fős csapatoknak egy

sírásók képviselik Magyarországot

meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia,

a V4-ek nemzetközi sírásó versenyén.

és visszahantolnia a lehető legrövidebb idő alatt.

FELHÍVÁS! - Síremlékek téliesítése
Felhívjuk a kedves látogatók figyelmét, hogy még a fagyok kezdete előtt víztelenítsék
a síremlékeket és takarják le a vázákat, ezzel megelőzhetik a fagyok által okozott károkat.

LEJÁRT SÍRHELYEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A temető fenntartás egyik fontos feladata

A lejárt sírhelyekkel kapcsolatos tájékoztatás

a sírhelygazdálkodás, amely alatt az új sírhelyek

során a temetkezési törvény végrehajtásáról

kialakítását és a lejárt sírhelyek újra temetésbe

szóló

vételét értjük. A feladat fontosságát érzékelteti,

leírtak szerint járunk el, azaz megjelentetjük

hogy mint minden temető, úgy a Debreceni

országos hetilapban, a helyi médiában, valamint

Köztemetők területe is véges, ezért fokozott

tájékoztatjuk a temetőlátogatókat a köztemetőn

figyelemmel, valamint állandó szervezéssel és

belül közleményekben, melyeket kihelyezünk a

tervezéssel kell ezt a tevékenységet koordinálni.

kapuk környezetében is.

145/1999.

(X.1.)

Korm.

rendeletben

Folyamatosan figyeljük a sírhelyek megváltási
idejét és a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999.

évi

XLIII.

törvényben

előírtak

szerint

tájékoztatjuk a lakosságot a sírhelyek lejáratáról.

Az elmúlt évek tapasztalata azt igazolta, hogy
ezen törvényben előírt felhívások nem kellőképpen
tájékoztatják

a

lakosságot,

mivel

többen

is

hivatkoztak arra, hogy nem olvasnak újságot, nem
néznek tévét, nem figyelik a felhívásainkat.

EZÉRT TÁRSASÁGUNK AZ ALÁBBI
PLUSZ TÁJÉKOZTATÁSOKAT
VEZETTE BE:
Közleményeket helyezünk ki a parcellák
megközelítési pontjainál és a kutaknál.
Ezen közlemények tájékoztatják a temető
látogatókat, hogy melyik táblában mikor
járnak le a sírhelyek, meddig van lehetőség
megváltani a sírhelyeket és hogyan tudják
ezt megvalósítani.
A lejárt sírokra levehető, síremlékeket nem
rongáló felhívó matricákat helyezünk ki.
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Társaságunk

a

sírhelyek

lejáratának

felülvizsgálatát minden évben mindenszentek
és halottak napja előtt végzi el, mivel ebben
az időszakban szinte minden sírhoz érkezik
hozzátartozó, így a felhívás sikere ebben az
időszakban garantált.
Felhívó matricákat addig nem távolítjuk el a
lejárt sírhelyekről, míg azt újra nem váltják, vagy
éppen a sírhelyre igény nem merül fel. Egy síron
a felhívó matrica akár több éven keresztül is rajta
lehet, ennek köszönhetően sok esetben előfordul,
hogy a matrica kihelyezését követően több év
elteltével is történnek megváltások.
külön urnába helyezzük, s ameddig a tárolási
sírhelyek

kapacitásunk megengedi, tároljuk. Esetenként

megnyitásra kerülnek, a felexhumált sírhelyek

a felexhumált elhunytak urnáit elviszik, vagy

esetében

elhunytak

elhelyezik a család már meglévő sírjába. Azokat

elhamvasztjuk

az urnákat, amelyeket nem viszik el, közös sírba

Az

újra
a

maradványait
(koporsós

meg

nem

benne

található

tároljuk,

temetések

váltott

majd

esetében),

a

hamvakat

temetjük.

NE FELEDKEZZEN MEG SZERETTEI NYUGHELYÉNEK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL!
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Társaságunk minden évben mindenszentek
és

halottak

napja

előtt

felülvizsgálja

a

Köztemetőkben található síremlékek állapotát
és stabilitását. Ezzel az intézkedésével kívánja
a

balesetveszélyes

síremlékekre

felhívni

a

hozzátartozók és a sírhely felett rendelkezők
figyelmét.
Az

érintett

sorszámmal
látjuk

el,

síremlékeket

ellátott
majd

a

citromsárga,

felhívó

balesetveszély

matricával
tényét

a

nyilvántartásunkban dokumentáljuk.

Ha a síremlék már nem baleset-, hanem
életveszélyes állapotú, abban az esetben sírköves
kollégáink azonnali kényszerbontást végeznek,
amelyet

szintén

dokumentálás

kísér.

Ilyen

esetekben a fejkövet a síremlékre fektetjük, ha
ez nem lehetséges, akkor az érintett sírkőelemet
elszállítjuk a kőtároló területre.
Amennyiben valaki citromsárga matricát
talál a síremléken, célszerű felkeresni a Gondnoki
Irodánkat egyeztetés céljából, mivel a korábbi
években többször találkoztunk olyan esettel,
amikor ismeretlenek a matricákat levették a
megjelölt síremlékről, és egy másik – teljesen ép,
kiváló állapotú – síremlékre ragasztották fel.
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FONTOS TUDNI, HOGY HA EGY SÍREMLÉK LEBORUL, ABBAN AZ ESETBEN
MINDENNEMŰ KÁRESETÉRT A SÍRHELY FELETT RENDELKEZŐT
TERHELI A FELELŐSSÉG.
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A temetők fenntartásának legintenzívebb

összefüggésben a parcellák takarítása teszi ki

időszaka tavasztól a nyári hónapok végéig tart. A

a legtöbb feladatot. Az időjárástól függően ez

folyamatos kaszálások, gyomlálások, a rendszeres

a tevékenység akár tavaszig is eltarthat, mert

öntözések és a virágágyások karbantartása mellett,

ha a tél enyhe, akkor a fák lassan, vontatottan

a szilárd burkolatú út- és járdafelületek takarítása az

„szabadulnak

időjárás viszontagságai ellenére sem maradhatnak

hirtelen érkező, markáns fagy néhány nap alatt

el. A hagyományos zöldfelületek karbantartása

képes „leparancsolni” a fák teljes lombozatát.

mellett a fák gallyazása és szárazolása is jelentős

Fenntartási szempontból ez utóbbi a kedvezőbb, de

volument képvisel a fenntartási feladatok között.

az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy több

meg”

leveleiktől.

Ellenben

egy

év átlagában az enyhe télnek köszönhetően a lassú
Az őszi és téli hónapokban megváltozik a

lombhullás a jellemző.

természet, nyugalomba vonulnak a növények,
de mindezek ellenére az elvégzendő feladatok

A temetői parkfenntartásban dolgozó 12 fő

mennyisége nem változik a növények aktivitásának

munkatársunk ennek köszönhetően folyamatosan,

csökkenésével.

a parcellák belsejéből a parcellák szélei felé seprik
és gereblyézik a lehullott faleveleket, amelyet
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A Debreceni Köztemető 64 ha-os területe

nagyobb kupacokba gyűjtenek. Az összegyűjtött

a 3. legnagyobb temetői terület az országban,

faleveleket elszállítják komposztálás céljából a

de erdei temető jellegét tekintve a legnagyobb.

zöldhulladék tárolóba. Ezt a feladatot megkönnyíti

Ennek köszönhetően az őszi fenntartási feladatok

az idén tavasszal beszerzett korszerű, multifunkciós

közül a lehullott lomb összegyűjtése és ezzel

környezetápoló gép, egy John Deere 3038R

FELHÍVÁS!
Társaságunk a Köztemető 1-es, 2-es, illetve a 3-számú kapujánál ingyenesen elvihető
lombgyűjtő zsákokat biztosít a sírokra és környezetükre lehulló falevelek összegyűjtéséhez.
A parcellák szélére, az út mellé kihelyezett zsákokat kollegáink
heti rendszerességgel elszállítják.

típusú kistraktor a hozzá tartozó lombfelszedő

temetőlátogató egyszerűen lesepri a leveleket a

adapterrel. A halk üzemmódú felszívó adapternek

sírról, és megvárják, hogy munkatársaink ismét arra

köszönhetően a lomb összegyűjtés és szállítás

járjanak és összegyűjtsék, míg sok hozzátartozó

hatékonyabban,

a

nagyobb

teljesítmény

mellett

Társaságunk

által

ingyenesen

biztosított

végezhető, ezáltal a naponta elvégezhető takarítási

lombgyűjtő zsákokba szedi össze a faleveleket

feladatok mennyisége a többszörösére nőtt.

és a zsákokat a parcella szélén, illetve a kijelölt
gyűjtőhelyeken helyezi el. Ezt utóbbi hozzáállás

A lombgyűjtés nem csak Társaságunk feladata,
hiszen a sírokra hullott falevelek összegyűjtését
a

hozzátartozóknak

kell

elvégezni.

nagy segítséget jelent Társaságunknak, amelyet
ezúton is szeretnénk megköszönni!

Sok

| 19

DEBRECENI 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

NYITVATARTÁS:
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

