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PROMÓCIÓ

Felkészültek a megemlékezésre

Érthető és méltányolható kívánság, ha mindenszentek
idején, Halottak Napján a
hozzátartozók, barátok, ismerősök méltó környezetben szeretnének emlékezni
azokra, akik már nincsenek
közöttünk. Nyakas Gábor, a
Panteon Kegyeleti Kft. ügyvezető igazgatója ezen jogos óhajra tekintettel azt
közölte: a temetői munkákat sikerült időben és kifogástalanul elvégezni.
Munkatársunktól
szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu.hu

– Bízom abban, hogy látogatóink az így létrehozott, megfelelő állapotokkal fognak találkozni az elkövetkező napokban – fejezte ki reményét
a cégvezető. – Azzal együtt,
hogy ilyenkor, azaz mától a
jövő hét végéig, fokozott terheléssel kell számolnunk.
Az arányok érzékeltetésének
kedvéért hadd mondjak egy
példát. Míg Szekszárdon az év
más szakaszaiban hetente általában egy konténer szemetet szállítunk el a temetőből,
addig most már a mennyiség
napi egy konténerre növekedett. Mindenszentek idejének
hetében pedig napi két-három
konténerrel számolhatunk.

Kinyitják a kapukat

Nyakas Gábor ügyvezető igazgató

Fotók: Mártonfai Dénes

A Panteon Kft. készül a Halottak Napjára: valamennyi temető gondozottan várja a látogatókat

Juhász Gyula: Temető

A Panteonhoz tartozó temetőkben a főkapu folyamatosan
nyitva marad, emellett megnyitják a máskor lezárt oldalajtókat is. Mindenütt találkozhatnak a látogatók a cég felvilágosítást, útbaigazítást adó
munkatársaival. Nyakas Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gépkocsival érkező látogatók számos parkolóhelyet használhatnak. Az alsóvárosi temetővel szemben,
a Béri Balogh Ádám utcában
is sok parkoló áll rendelkezésre. Az újvárosi temetőnél pedig a benzinkút felőli oldalon
is van hely a járművek számára. Ügyeljünk arra, hogy értéket ne hagyjunk az autóban.
Mivel jelentős mértékű közlekedéssel számolhatunk, az úttesten óvatosan keljünk át.

hogy a temetőbe autóval csakis olyan személy menjen be,
aki gyalogosan – például komoly mozgásszervi bántalmak miatt – másképpen erre
nem lenne képes. Nyakas Gábor rámutatott, hogy tömeges
autós behajtás esetén balesetveszély állna elő és megbénulna a temetőben a forgalom, ez
pedig mindenkinek súlyos
gondokat okozna.
– Azt is kérem, hogy a látogatók ne ezt a pár napot használják fel a nyughelyek jelentős átalakítására, avagy síremlék építtetésére. Ugyanis
ezekhez engedélyezési eljárásra van szükség, az érintett
felek beleegyező nyilatkozatával együtt. Legyen a Halottak
Napja, ahogy eredetileg is az,
a méltó megemlékezés ideje.

lesz. Ebből következően jelentős területet foglal el. Erre az
az egyébként nyilvánvaló következményre Nyakas Gábor
azért hívta fel a figyelmet,
mert a látogatók egy része bokrokat, cserjéket, sőt fákat ültet olyan területekre, melyekre nem lenne szabad. Egy sírhelynek, egy kriptának adott
a kiterjedése, azt tilos megnagyobbítani növények telepítésével, avagy más beavatkozással. Nyakas Gábor találkozott már körbe betonozási
szándékkal is, annak érdekében, hogy szilárd burkolatú út
vezessen az elhunyt hozzátartozó végső nyughelyéhez. Ám
ez sem megengedett egy temetőben, mint ahogy különböző
ülő alkalmatosságok telepítése sem.

udvarias, segítő szándékú figyelmeztetésünket sokan személyes támadásként élik meg
– mondta Nyakas Gábor.
– Tudom, hogy a hozzátartozókat mélyen érintő kérdésről van szó; viszont azt is tudni kell, hogy a mindenki számára fontos temetői rend csakis mindenkire vonatkozó
szabályok betartásával tartható fenn.
A fentebb említett, nagyra
növő fa idővel akadályozhatja a nemcsak a szomszéd sírok látogatását, avagy a közlekedést, de magát a temetést is.
Sőt, a faültetés magára az ültetőre is visszaüthet, hiszen az
egyre távolabbra és mélyebbre terjeszkedő gyökerek saját
hozzátartozójának sírhelyét is
megrongálhatják.

Engedélyezésre szükség van

Idővel nagyra nő a fenyő

Segítő szándékkal szólnak

A fű elnyeli az esővizet

Egy neuralgikus kérdés,
ami mindig az volt és az is
lesz: az cégvezető azt kéri,

Ami most még csak kis tuja és kis fenyő, az pár év múlva nagy tuja és nagy fenyő

– Kénytelenek vagyunk erre felhívni az érintettek figyelmét akkor is, ha mégoly

– Azt kérjük a hozzátartozóktól, hogy vagy mellőzzék
az idővel óhatatlanul gondo-

„A hervadás bús pompájában
áll most
A temető. Ó, mennyi szín, derű,
Fehér és lila őszi rózsatenger,
Mely hullámzik az enyészet szelére.
Egy alacsony pad vár rám pihenőül,
Előtte zöld deszkából ácsolt
apró
Sírdomb szelíden mosolyog a
fényben.
Fölöttem magyar égnek végtelenje,
Előttem a határtalan magyar táj.
E kicsi sírban egy csöpp lányka
szunnyad,

kat okozó növények ültetését,
vagy ilyen szándék esetén keressenek meg bennünket: szívesen adunk felvilágosítást, tanácsot, hiszen ez is feladatunk.
Megértjük a növény– és virág
szeretetet, ezzel mi sem vagyunk másképpen. Ám sokkal
egyszerűbb megelőzni a bajt,
mint azt utólag korrigálni. Azt
is megértjük, hogy a rossz idő
beköszöntével néhányan legszívesebben járdalapokat fektetnének a sírok közötti földutakra, avagy lebetonoznák
azokat. De a temető ilyen, ős�szel, esős időben sajnos sáros.
Tapasztalom, hogy a sírok körül több helyen is eltüntetik a
füvet, sóval vagy vegyszerekkel, pedig éppen a fű lenne képes elnyelni a csapadékot.

Mint elhervadt virág az ősi kertben.
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes
csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.
E kicsi hant előtt, e nagy magányban
Megölelem az édes életet,
Mely ragyogást küld jeltelen sírokra
S virágözönt az ódon temetőkbe
S az őszi nap csókjával arcomon
Megindulok rózsásan, dalosan,
A boldog elmúlás víg vőlegénye.”
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