


Egy nagyon kedves temetőlátogató 

családtól kaptam ezt az idézetet, s 

azt gondoltam, hogy ezzel szeretném 

indítani a kézben tartott kiadványt. Nem 

véletlenül, hiszen az elkövetkezendő 

időszak a mindenszentek és a halottak 

napjáról valamint az arra történő 

felkészülésről szól. Minden évben ezen ünnepek 

időszakában érkezik a legtöbb látogató és hozzátartozó 

a Debreceni Köztemetőkbe, de sajnos hosszú évek 

és évtizedek tapasztalata, hogy ezen időszak vonzza 

azokat az embereket is, akik még a sírokra elhelyezett, 

a sírokba ültetett virágok eltulajdonításától sem riadnak 

vissza, holott tudják, a sírra elhelyezett virág a szeretett 

elhunytra történő megemlékezést hivatott szolgálni. 

Társaságunk igyekszik mindent megtenni a viráglopások 

visszaszorítása érdekében, de az emberi jó érzés határát 

messze átlépő emberek ellen nagyon nehéz, és szinte 

csak közös összefogással lehet eredményt elérni. Ezért 

Társaságunk azt kéri a Tisztelt Temetőlátogatóktól, hogy 

ha bárki viráglopáson ér valakit, vagy azt gyanítja, hogy 

éppen eltulajdonítják adott sírról a virágokat, akkor azt 

minél hamarabb jelezze vagy a rendészeti szolgálatnak, 

vagy Társaságunk Gondnoki irodáján a munkatársainknak.

Jelen kiadványunkban szeretnénk minél 

részletesebb információt biztosítani a mindenszentek és 

halottak napja környezetében esedékes változásokról és 

fontosabb eseményekről. Ugyanakkor a már megszokott 

struktúra alapján, ebben a kiadványban is olvashatnak 

a Debreceni Köztemetőket érintő kulturális témáról, a 

Debreceni Köztemető katona emlékhelyeiről, illetve a 

balesetveszélyes síremlékek felülvizsgálatáról, valamint a 

temetőfenntartás munkálatai közül a téli fenntartásról, a 

hó- és síkosság mentesítésről.

Jurácsik Zoltán
fenntartási igazgató / főszerkesztő
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A Debreceni Köztemető üzenete

„Ne vidd el az élet legszebbik álmát!
Ne vidd el a sírnak hervadó virágát!
Inkább tégy a sírra, minthogy szakíts róla,
Neked még az élet útján fakad ezer rózsa!”

Ismeretlen szerző



alatt később fellelteket és a szerzett sérülésekbe 

utóbb belehaltakat a következő napokban szinte 

folyamatos szertartások során helyezték a 

sírokba. Az őszi bombázások civiljei mellett újabb 

katonaáldozatok is voltak. Ők is ugyanebbe a 

parcellába kerültek, de közöttük voltak olyanok 

is, akiket a családjuk máshol helyezett végső 

nyughelyre.

A front Debrecenhez érkezésekor a 

nagyváros és térségének birtoklásáért folyó igen 

súlyos ütközetekben elhunyt magyar katonákat 

szintén a „Bombázottak sírkertje” fogadta be. 

A szovjet csapatok győzelmét jelentő október 

19-e után viszont az alig azonosítható magyar 

hősök csak egy része került ide, néhányukat 

az ingyenes temetések ma már nem létező 

XIX/1, /2, /3 parcellájában hantolták el. A 

későbbiekben a város különböző közterületein 

vagy pl. a klinikatelepen ideiglenesen elföldelt 

magyar katonahősöket a XXII. számú, – ma már 

Magyar Hősök sírkertje - volt hadifoglyok, akik az 
egykori Pavilon laktanyában felállított hadikórház-
ban haltak meg testi legyengültség következtében

Bombázottak sírkertje - a várost ért légitámadások 
halottjainak mintegy fele került ide

díszes síremlékkel megjelölt „Magyar hősök” nevű 

– táblában helyezték végső nyugalomba. 

 Ez fogadta be a Szovjetunióból hazaérkezett 

hadifoglyok közül azt a 322-t is, akik 1945. január 

4. és 1949. január 9. között haltak meg Debrecen 

valamely segélyhelyén vagy kórházában. Írásos 

adatok szerint további 62 magyar és 142 német 

hadifogoly katonát – ismeretlen okból – a XVI/A 

szovjet katonai tömegsír táblájába temettek. 

Viszont a XV/3-as „Bombázottak sírkertjébe” 

kerültek a harcok során elhunyt német katonák, 

sőt 1945-ben további 28 német hadifogoly is. 

(A parcellából Németország és Magyarország 

megállapodása alapján a németeket, továbbá a 

nem gondozott katonai sírokban nyugvókat 1997-

ben exhumálták és őket a budaörsi német-magyar 

katonatemetőben helyezték végső nyugalomba.) 

A világháború 31 román katonahősét a IX. 

parcellában címeres síremlékkel jelzett tömegsír 

Debrecen az egymástól távol eső népek 

találkozását elősegítő utak keresztezésében jött 

létre, így gyakran került a hadak útjába. Időnként 

hadszíntér, máskor nagyhatalmak határterülete 

volt. A település történelméből ismert katonai 

események áldozatainak nyugvóhelyét általában a 

múlt homálya fedte el. Az első ismert katonatemetőt 

a város nyugati felén, a Csigekert és Köntöskert 

között, a közelében 1849. augusztus 2-án lezajlott 

ütközet halottai számára hozták létre. A nemzeti 

forradalom és szabadságharc egyik utolsó csatáját 

követő negyedik napon ide temettek 112 magyar 

és 634 orosz katonát. A huszadik század második 

évtizedében, amikor az első világháborúban 

Debrecen szinte katonakórházzá vált, a 

Honvédtemetőből Hősök Temetője lett. A városba 

szállított soknemzetiségű sebesültek ezrei közül 

az elhunytakat legnagyobb részben itt, kisebb 

számban a város körüli felekezeti temetőkben 

hantolták el. Az idehurcolt hadifoglyok körében 

kitört járvány áldozatai számára pedig a városon 

kívül elkülönített temetőt is létre hoztak. Debrecen 

Köztemetője 1932-ben úgy nyílt meg, hogy – a 

zsidó kivételével – bezárták a város valamennyi 

felekezeti temetőjét. Kegyeleti parkká váltak, mint 

ahogy a Honvédtemető és Hősök Temetője, illetve 

az orosz hadifoglyok temetője.

A Köztemetőben a második világháború 

kezdetétől vannak egymáshoz rendezett 

katonasírok. 1941-ben 12, 1942-ben 48 olyan 

magyar katonáról tudunk, aki – különböző okok 

következtében – a városban hunyt el. Őket a XIV/B 

táblába, utána az év végétől és az 1943-ban meghalt 

további 62 katonát a XVI. táblába temették. 

(Védettség híján, és exhumálások következtében 

napjainkra már csupán néhány eredeti katonasír 

azonosítható ezekben a táblákban.) Az 1944. júniusi 

és az azt követő légibombázások tették először 

tényleges hadszíntérré Debrecent. Az amerikai 

légierő június 2-án hatalmas csapást mért a szinte 

felkészületlen város vasúthálózatára. Az elcsúszott 

bombaszőnyeg sűrűn lakott városrészeket is 

elpusztított, így nem csodálható, hogy már az 

első bombatámadás halottainak végső száma 

509 volt. A nagyrészt civil áldozatok között 49 

német és 10 magyar katonát is azonosítottak. 

A tömeges temetések első napján 1944. június 

5-én 250 halottat temettek külön koporsókban, a 

Köztemető XV/3-s – ma már díszes emlékművel 

jelzett „Bombázottak sírkertje” elnevezésű 

– parcellájába ásott hatalmas gödörbe. Sok 

áldozatot szeretteik helyeztek családi sírba, 

illetve voltak, akiket a hozzátartozók elszállítottak 

Debrecenből. Az összeomlott épületek romjai 

A DEBRECENI KÖZTEMETŐ
KATONAI EMLÉKHELYEI 
Az írás a „Debreceni Köztemető – katonák” 
c. alatt, 2016-ban megjelent könyv alapján 
készült.
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rejti, de temettek román katonát a – ma már 

nem létező – XIX/2 és /4-es táblákba, sőt a XVI/A 

szovjet táblába is.

A nemzetközi katonatemető jelzővel méltán 

felruházható debreceni Köztemetőben négy 

ország hadseregeinek katonái nyugszanak. 

Közülük a Vörös Hadsereg hősei vannak a 

legnagyobb számban egyéni- és tömegsírjaikban. 

A második világháborút követő évtizedek sajátos 

politikai helyzetében éppen ezekről a legszebben 

karbantartott sírhelyekben nyugvókról voltak 

a leghiányosabbak a temetői nyilvántartások. 

A temetőgondnok egyébként pontos adatsorai 

csupán a köztemető saját munkáját rögzítették. 

Azokban pl. a város közterein és a kórházi célra 

használt intézmények udvarában ideiglenesen 

elhantoltak exhumálásáról, kiszállításáról és 

temetéséről olvashatunk. A szovjet hadsereg 

hivatalos veszteségeiről, saját temetési 

tevékenységéről nem voltak elérhető feljegyzések. 

Napjaink kutatója vethette végre össze az 

elérhetővé vált szovjet katonai archívumok 

meglehetősen pontos nyilvántartásait a magyar 

és nemzetközi adatokkal. Hitelt érdemlően 

sikerült megállapítani, hogy a város környékén 

megvívott harcok következtében, és más okok 

miatt meghaltak közül 1358 szovjet katonát 

temettek el a debreceni Köztemetőben. 

Tömeg- és egyéni sírjaikat rejtő parcellájukat 

az a hatalmas obeliszk jelzi, amelyet az 1960-as 

A Köztemető IX. Táblájában 31 román katonát rejtő 
tömegsír emlékköve

években Debrecen főteréről, az alatta nyugvó 22 

szovjet katona maradványaival együtt szállítottak 

át a Köztemetőbe. A XVI/A számú sírkertjükben 

lévő emléktáblákon sok ezer szovjet katonahős 

neve olvasható, közöttük a debreceni kórházak 

ápolószemélyzetének meghalt női tagjaira, sőt 

néhány elhunyt gyermekre emlékező sorok is.

Papp József
Kós Károly- és Podmaniczky-díjas 

helytörténet-kutató

(Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 
Helytörténeti Gyűjtemény)
- 22 szovjet katona tiszt sírja a városháza előtt
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Szovjet hősi emlékmű eredetileg az Arany Bika 
szállodával szemben állt



HÍREK, AKTUALITÁSOK

NYITVATARTÁS MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA KÖRNYEZETÉBEN

2017. évben a Mindenszentek és Halottak napja környezetében a Debreceni Köztemetők nyitvatartása 
az alábbiak szerint alakul:

 

 

A DEBRECENI KÖZTEMETŐK ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁSA

2017. október 21-ét megelőzően és a 2017. november 5-ét követően a Köztemetők korábbiakban 
meghatározott általános nyitvatartási rendje lesz érvényben.

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

KÖZTEMETŐKBE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA 
KÖRNYEZETÉBEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

november 02.

november 03.

november 04.

november 05.

FELHÍVÁS!
Síremlékek megrendelését, összeállítását a téli időszakban,

akár temetésre is vállaljuk!
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Október 21-én és október 28-án, november 

04.-én szombati napokon feloldjuk a 

Köztemetőkre érvényes behajtási tilalmat, így 

a behajtási díj megfizetése ellenében be lehet 

hajtani a temetők területére az I-es kapunál.

A köztemető területén történő közlekedésre a 

KRESZ szabályai vonatoznak, ugyanakkor járdák 

hiányában a gyalogos forgalom elsőbbséget 

élvez. Munkanapokon a gépjárművezetők a 

temetési rend figyelembevételével kötelesek 

közlekedni, parkolással nem akadályozhatják a 

forgalmat, vagy a gyászmenet útját.

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

megerősített biztonsági szolgálatot biztosít, 

melyhez a Rendőrség és a Debreceni Közterület 

Felügyelet is segítséget nyújt.

November 1-én, Mindenszentek Napján a 

fentiekkel ellentétben minden lakossági, 

vállalkozói, személy –és tehergépjármű 

forgalom TILOS a Köztemetők területén. 

Ezen a napon Társaságunk által biztosított 2 

db kisbusz térkép szerinti útvonalon történő 

közlekedése nyújt segítséget a rászorulóknak a 

sírok megközelítéséhez. 

A Köztemető területén kívül, a közterületen 

történő parkolás szabályai érvényesek, 

szabálytalanság esetén bírságot szabhatnak ki, 

vagy el is szállíthatják a járművet. 

A lakossági gyalogosforgalom a Nagyerdei 

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

keresztül történhet. A kapuknál a Köztemető 

nyitva tartási idejének megfelelő időtartamig 

portaszolgálat működik. A lakossági 

személygépjármű forgalom azonban csak az I. 

számú kapun keresztül történhet az előzőekben 

felsorolt rend szerint.

A sírköves vállalkozások és vállalkozók 2017. 

október 23. napjától 2017. november 5. napjáig 

nem végezhetnek sírköves munkát a Debreceni 

Köztemetők területén.



TEMETŐI VÍZHÁLÓZAT ELZÁRÁSA,
TÉLIESÍTÉSE

A Debreceni Köztemetők területén az 

öntözővíz hálózat a talajmenti fagyok beálltáig lesz 

használható. Ezt követően a csatornahálózat és 

a kútrendszer víztelenítésre kerül és megszűnik 

a vízszolgáltatás. Az időjárás függvényében a 

vízszolgáltatás újra indításának feltétele, hogy 

az éjszakai és a napi hőmérséklet +5 °C fok felé 

emelkedjen. 

Az AKSD Kft. már a tavalyi évben is 

nagyobb összeget fordított az elhasználódott 

padok felújítására a Nagyerdei Köztemetőben. 

Az idei felmérések szerint újabb 50 pad került 

RÉGI PADOK FELÚJÍTÁSA A NAGYERDEI KÖZTEMETŐBEN

olyan állapotba, amely már felújításra szorult. A 

fém- és beton lábas padok újszerű állapotának 

visszaállítása megközelítőleg 1  000  000 forint 

ráfordítást igényelt.

FELHÍVÁS! - Virágárusítás
Az engedéllyel rendelkező virágkereskedők és a kistermelők ebben az évben csupán

a Köztemetőn kívül, a II-es és III-as számú kapu között a Benczúr Gyula utca kiépített 
parkolójában árusíthatják virágaikat. A tükörtónál történő árusítás megszüntetésre került.
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A Hamuszóró kegyhelyet az időjárás 

függvényében november hónapban téliesíteni 

szükséges, amely során a rendszer víztelenítésre 

kerül. A hamvak szórása ennek köszönhetően 

március hónap közepéig-végéig szünetel. A 

rendszer újraindításának feltétele, hogy az éjszakai 

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

November és március hónapok között sok 

esetben merül fel igény a hamvak szórásos 

elhelyezésére, amely esetben a hamuszóró 

kegyhely ismételt beüzemeléséig Társaságunk a 

hamvak átmeneti megőrzését tudja vállalni, vagy 

urnafalban tud bér-sírhelyet biztosítani. 

HAMUSZÓRÓ KEGYHELY TÉLIESÍTÉSE

EMLÉKMŰSOR ÉS EGYHÁZI MEGEMLÉKEZÉSEK NOVEMBER 1-ÉN

2-es számú Ravatalozó terem 
előtti terület 14:30 Emlékműsor a Csokonai Színház 

művészei előadásában

Római Katolikus Egyház

Görög Katolikus Egyház

15:30

A NAGYERDEI KÖZTEMETŐBE GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS DÍJA

A hagyományoknak megfelelően az Egyházak megemlékeznek halottaikról:

Református Egyház15:00

Helyszín

A 2017. évre érvényes behatási díjak:

* Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

Személygépjármű

Személygépjármű + utánfutó, tehergépjármű

450,- Ft* 

650,- Ft*

16:00

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.
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A 2017-es év I. kiadványában tájékoztattuk 

Önöket a II. számú Ravatalozó előtti 

lépcsősor felújításáról. Ezt a folyamatot 

követte, hogy mihamarabb megoldjuk a 

lépcső akadálymentesítését. A III. számú 

Ravatalozó lépcsősorának oldalára lépcsőlift 

került felszerelésre olyan, egészségkárosodás 

következtében mozgáskorlátozott személyek 

számára, ideértve a kerekesszékkel közlekedőket, 

idős embereket, járási nehézséggel küzdő 

embereket, akiknek egy épület lépcsőzetének 

használata jelentős nehézséggel jár, vagy 

önállóan egyáltalán nem lehetséges. A lépcsőliftet 

minden olyan biztonsági eszközzel felszereltük, 

melyek védelmet nyújtanak a működés 

során fellépő minden előre látható veszéllyel 

szemben. A beépített speciális lépcsőliftet 

önállóan is használhatja (automatikus üzemű) a 

mozgáskorlátozott személy.

AKADÁLYMENTES LÉPCSŐ A III. SZÁMÚ RAVATALOZÓ ELŐTT

Tisztelt Temetőlátogatók!
A lépcsőjáró kezelőjét munkaidőben hétfőtől - péntekig 8 és 15 óra között a szerkezetnél 

elhelyezett csengővel lehet hívni. A fentiektől eltérő időszakban
a kapunál lehet kezelőt kérni.

A.K.S.D. Kft.
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Társaságunk minden évben mindenszentek 

és halottak napja előtt felülvizsgálja a Debreceni 

Köztemetőkben található síremlékek állapotát 

és stabilitását. Ezzel az intézkedésével kívánja 

a balesetveszélyes síremlékekre felhívni a 

hozzátartozók és a sírhely felett rendelkezők 

figyelmét. Az érintett síremlékeket citromsárga, 

sorszámmal ellátott felhívó matricával látjuk el, 

majd a balesetveszély tényét a nyilvántartásunkban 

dokumentáljuk.

BALESETVESZÉLYES SÍREMLÉKEK

Amennyiben 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, hogy valós-e a probléma. Korábbi 

években többször találkoztunk olyan esettel, 

amikor ismeretlenek a matricákat levették a 

megjelölt síremlékről és egy másik – teljesen ép, 

kiváló állapotú – síremlékre ragasztották fel.

FONTOS TUDNI,
HOGY HA EGY SÍREMLÉK LEBORUL,
ABBAN AZ ESETBEN MINDENNEMŰ 

KÁRESETÉRT A SÍRHELY FELETT 
RENDELKEZŐT TERHELI

A FELELŐSSÉG.



16 |



A TEMETŐFENNTARTÁS MUNKÁLATAI 
HÓELTAKARÍTÁS, SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS 

Télen a természet nyugalomba vonul, 

ilyenkor a temetők is elcsendesednek. Nincs 

ez másképp a Nagyerdei Köztemetőben sem. A 

Tükörtó leeresztésre, a vízhálózat elzárásra kerül 

a Hamuszóró kegyhely is téli álmát alussza. A 

virágágyásokban az árvácskák is fázva, dideregve 

várják a tavasz első sugarait. 

A Köztemetők fenntartásában egy teljesen 

más időszak veszi kezdetét, a téli fenntartás. 

Ennek keretében a síkosság-mentesítéshez és 

a hóeltakarításhoz szükséges adaptereket, a 

hótoló lapokat, valamint a szóró berendezéseket 

felszereljük a kommunális kisgépeinkre. A 

síkosságcsökkentésre használt homokot és az 

adalékanyagokat beszerezzük és deponáljuk.

A téli fenntartás során a munkatársaink a 

napi munkavégzésen túl téli készenlétet látnak 

el, amely azt jelenti, hogy a munkaidő lejártát 

követően az otthonukban készenlétben állnak, 

hogy az időjárás függvényében szükségessé 

váló munkavégzéshez rövid időn belül munkába 

tudjanak állni. 

A hóeltakarítás és a síkosság-mentesítés 

gyakoriságát mindig a havazás, illetve a jegesedés, 

az ónos eső intenzitása, tartóssága befolyásolja.  

Először a Ravatalozó épülethez vezető utakat 

takarítjuk le és szórjuk síkosságcsökkentés 

érdekében, majd ezt követően a temető sírhely 

parcelláihoz vezető fő utakat és a gyűjtőutakat 

takarítjuk.

Természetesen a temetésekhez kapcsolódó 

útvonalak takarítása is elsőbbséget élvez. A letolt 

hó gyűjtését a táblák sarkainál, illetve nagyobb 

havazás esetén elszállítást követően a külsőbb 

területeken oldjuk meg, annak érdekében, hogy 

a hóolvadáskor kevesebb vizes, latyakos terület 

maradjon. A síkosságcsökkentő, érdesítő anyag 

(homok) összegyűjtését a tavaszi nagytakarítás 

keretein belül valósítjuk meg.

FELHÍVÁS! - Lombgyűjtő zsák
Társaságunk a Köztemető I-es, II-es, illetve a III-as 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.



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

Tel.: +36 (52) 563-985
Mobil: +36 (30) 656-1389
Mobil: +36 (20) 228-6616

Fax: +36 (52) 563-990
E-mail: info@aksdtemetkezes.hu
Web: www.aksdtemetkezes.hu

NYITVATARTÁS:
Hétfő-Péntek:  8:00 – 16:00

ÜGYINTÉZÉSI IDŐPONT FOGLALÁSA:
Mobil: +36 (30) 656-1389
Mobil: +36 (20) 228-6616

HALOTT SZÁLLÍTÁS (0-24 H):
Tel: +36 (52) 563-985

Mobil: +36 (30) 925-0186


