
9. Kérjük, néhány mondatban fejtse ki a hódmezővásárhelyi temetők állapotáróljavaslatait, véleményét.

Szemét szállítása rendszeresen,fű  nyírás  rendszeresen bokrok metszése utak javítása/készítése/.Fa levelek 
takarítása elszállítása.Veszélyes síremlékek elbontása /hozzátartozó felszólítása,megkeresése/.
legyen önkormányzati tulajdonú temető, így akkor nem hiába a támogatása az önkormányzatnak, ill ott maradna a 
tulajdonába lévő temető fentartására-könnyen ellenőrízhető stb.  
lehetne több temetői járat városban , több tisztaságot igyényel

Üdvözletem az Olvasónak ! agy léptékben annyit mondanék, hogy ezek a kérdések csak néhány temetőre 
korlátozódnak, értem ezt úgy, hogy van a városban olyan temető, aminek a gondozása majdhogynem megfelelő, 
ellenben például az Újvárosi Dilinka temetővel. Ez a temető a város szemének holtterében van, az egyház a 
beszedett pénzeikből sem hajlandó áldozni a tisztaság, a rendezettség megőrzésére, ami szomorú.\Én úgy 
gondolom, hogy minden rokon felelős valamekkore mértékben a szerettei sírjáról gondoskodni, de olyan dolgok, 
mint pl. a gyom ill. fű lekaszálása/levágása már már nem mindenkinek fér bele az idejébe.\Véleményem szerint a 
temetőknél a városi önkormányzat úgy tud csakis segíteni, ha jobban ellenőrzése alá vonja a temetőből való 
szemétszállítást valamint az említett sír körüli növények gondozását (3-4 hetente fűnyírás például). Az ivóvíz és a wc 
ne előtérbe kerüljön, legyenek szívesek a valódi problémákkal foglalkozni, nem lehet mindig mindenhol kényelem 
felsőfokon, aki temetőbe megy elintézi előtte a szükségleteit, higgyék el.\Ha megoldják a kisebb gondozásokat, 
szemétszállítást, néhol utak helyreállítását, valamint a nagyon rossz állapotban lévő sírok 
karbantartását/helyreállítását, akkor a város garantáltan kap egy "piros pontot" a lakók szemében.\Tisztelettel: egy 
újvárosi lakó

A Dilinka temetőben egész nyáron nagy gaz volt az utak mellett és a sirhelyek között. Most ezen a héten már 
levágták a sirok között a gazt.Jó volna ha rendszeresen takaritanák a temetőt. A Katolikus temetőben a sok szemét 
egész nyáron ott volt a gyüjtőhelyeken. A sirok között is nagy gaz volt. Sokkal jobb érzés volna olyan temetőbe járni 
ahol a sirok között rendszeresen nyirják a füvet. A közterületeken is igy van. A temető fenntartóinak nagyobb 
gondot kellene a "rendezett" kinézetre forditani.

A Dilinka temető nagyon gondozatlan, elhanyagolt. A temetők közterületeit, útjait, sírhelyeit rendben kellene 
tartani az üzemeltetőnek, a síremlèkek gondozásában pedig segíteni a hozzátartozókat. 
Gyalázatos., tiszta gaz minden. Más városban sokkal gondozottabbak a temetők. Itt miért nem?

Köszönöm a lehetóséget végre elmondhatom a véleményemet sajnos három temetőben is vannak rokonaim a 
Kincses és a Dilinka temetőbe siralmas a csőszházak állapota .A Kincsesbe hónapok óta ott van a nagy kupac 
szemét,kidobott koszoruk,virágok,nem értem miért nem tudják elhordani.Elég sűrűn járok a temetőkbe soha nem 
látni a dolgozokat.A dilinka  ugye mindig a nagy gazról hires.Szörnyű látvány amikor sok eső esik a fóbejáraton az 
úton összefüggő viz áll,és a sirok is vizbe vannak amit nagyon drága pénzen csináltatnak meg.Miért nem lehet az 
egyházat büntetni,rengeteg pént beszednek ugyis,köszi.

A temetőkben a fű nyírását sokkal sűrűbben kellene elvégezni.A sírokról sajnos nagyon sokszor ellopják a virágokat. 
Ezen a problémán is gondolkodi illetve tenni kellene ellene valamit. A dilinka temetőkben Pl.nem találhahó meg a 
gondnok,vagy ha mégis sikerül megtalálni nem segítőkész. Temetésekkor nem tisztelik a másik sírhelyet. Ebben 
sajnos személyes tapasztalatom van. Azzal sem értek egyet hogy olyan sok pénzt kérnek a sírhely kiváltásáért,mikor 
sem a temetők rendezetsége sem pedig a biztonság ( a virágok lopása) nincs biztosítva 

A fenti kérdésekre adott válaszaim/megállapításaim leginkább a Kincses temetőre vonatkoznak, mivel azt ismerem.
A temetőkben rendszeresen kell, hogy vágják a füvet a sírok között is. Ne csak a főutakat tartsák karban, hanem a 
többit is. A szemetet hetente ürítsék.
Legyenek járható utak, ha kell aszfaltozzanak. Nem tetszik a katolikus temetőben a fehér kavics szétszórása, nem 
lehet biciklizni rajta. Többször ürítsék a hulladéktartókat. Legyen ívóvíz, rendes kút, sokszor nehéz egyedül a kannát 
megtölteni, mert mellé folyik a víz. Legyen illemhely, amit rendszeresen takarítanak. Padok is lehetnének, és 
kerékpártároló.
A Katolikus és Dilinka temetőbe kellene rendszeresen elmennem. De a Dilinka temetőbe ritkán megyek, mert 
nagyon elhagyatott, félek a kóbor kutyáktól. Mivel a temetőket nem lehet bezárni, azért ezt a problémát meg 
kellene valahogyan oldani, ebben kérném a segítségüket. Talán biztonsági szolgálattal. A kutak és a járdák állapotán 
is lehetne javítani.

Minden fenntartónak gondoskodni kellene - akár az önkormányzat segítségével is - a temetők rendben tartásáról.

A temetői utakat,fel kellene tölteni,pl.akár építkezéseknél,lakásfelújításoknál kimaradt törmelékkel összekevert 
földdel,hogy ne legyenek kátyúk és ne álljon meg a víz esőzésekkor,vagy hóolvadáskor!A temetői WC-k rendszeres 
takarítását,fertőtlenítését megoldani !Kéz mosási lehetőséget biztosítani ! Rendszeresen, a füvet 
levágni,összegereblyézni, és a szemetet elszállítani! Lopások,rongálások kivédésére kamerákat felhelyezni !
A zöldterületeket, amelyek nem közvetlenül a síremlékek mellett vannak, gyakrabban kellene kaszálni, nyírni, nem 
csak a halottak napjához közeli időpontban. (Időnként alig lehet megközelíteni a sírhelyet a sok gaztól - pl. 
Evangélikus temető)
Talán annyi hogy esetleg közmunkásokkal lehetne segíteni a temető csőszök munkáját gondolok itt arra hogy pl: 
fűnyírás mert mire a napi teendők elvégzése mellett végeznek a fűnyírással szemetesek ürítésével kezdhetnek 
mindent újra meg azért valljuk be őszintén 3-4 emberrel nem lehet egy több hektáron elterülő területet karban 
tartani. 

Fenti véleményezésem csak a Dilinka-temetőre vonatkozik, alábbi javaslataim is csak a nevezett temetőt érintik:pl.a 
jelenlegi csőszház eltüntetése és egy civilizáltabb létrehozása, normális közlekedhető járdák, utak létrehozása, 
körforgalomkialakítása: a Csomorkányi úttal párhuzamosan utat nyitni, ami akár földút is lehetne, csak lenne…, a 
szeméttárolókat rendszeresen üríteni, mert rendszerint maximálisan túlcsordult állapotban vannak, rendszeres 
fűnyírás, fűkaszálás, ami nem elnagyolt, hanem alapos…



A Kincses Temetőben a szeméttároló tele van szeméttel sőt még mellette jobbról,balról is rengeteg a hulladék amit 
valószinűleg azért van mert nem ürítették a hulladéktárolót. A szemétből sajnos még az édesanyám sírjára is 
jutott.(Sipos Imréné Hegedűs Julianna 1914-1976) Ami azért történhetett ,mert egyrészt a sírhoz túl közel helyezték 
a tárolót ,másrészt nem történt meg az összegyűlt hulladék elszállítása. Kerestem egy alkalommal a 
temetőgondnokot ,de nem találtam.
A susáni pénzsovár, embertelen, elhunytakat meggyalázó papot azonnali hatállyal ki kell rúgni.
Csak kevéssel több temetői munkás szükséges (a meleg hónapokban) a fűnyírásra.
Hosszú évek óta a temetők elhagyatottsága komoly probléma,mely nemcsak a hozzátartozók feladata. Méltó 
körülményt kellene biztosítani szeretteink,hozzátartozóink részére,melyhez a temető rendezettsége,tisztasága a 
sírok körüli környezet állapota,gondozása is legalább olyan fontos tényező,mint a sírok ápolása. Lelkileg is sokat 
jelentene mindannyiunk számára,ha változtatni lehetne ezen a jelenleg szörnyű állapoton,s a "kegyeleti helyhez 
méltó temetőink "lennének.  

A betonozott utak állapotának javítása. Dilinka temetőben a bejárati út szélesítése, gaztalanítás. Több szemetes 
kihelyezése és azok rendszeres ürítése!!!!\A temetői "közterület" rendben tartása, gyomirtás, fűvágás stb. \\
A szemétszállítást lehetne sűrűsíteni. A gondozatlan sírok környékét megtisztítani, mert sokszor a hozzátartozók 
nem teszik meg.

Az utak rendbehozása fontos lenne, mert sok helyen még földút van. A zöld területek és a sírok közötti területek 
gondozása. A mai kornak megfelelő WC,kézmosó létrehozása.A lopások elkerülésére járőr szolgálat bevezetése. 
Én  VÁMHÁZ UTCA FELÖLSZOKTAM BE MENNI DE OTT A FÖLD UT ESÖ UTÁN NAGYON ROSSZ ÉS A KAPU IS ELÉG 
SZÜK !!

Először is nagyon örülök hogy ilyen kérdésben ki nyilváníthatjuk véleményünket.Katasztrófális  a Kincses és és a 
Dilinka temetőkben fellelhető állapotok.Rendezetlen a sírkert gazos,sok a szemét.Fel foghatatlan miért nem fogadja 
el a református egyház az önkormányzat együttműködését.Maximálisan támogatom az önkormányzati temető 
létrehozásának megvalósulását.Szeretném ajánlani a református egyház vezetőinek és tisztség viselőinek nézzenek 
szét más városokban milyen rendezett,tiszta szemétmentesek a kegyeleti helyek mintha az ember parkban 
sétálna(nálunk ez még fényévnyire van).Köszönöm a lehetőséget,hogy elmondhattam véleményemet bízom benne 
segíti az önök munkáját.Jó munkát és sok sikert e nemes cél eléréséhez.

A temetők állapota,rendezettsége kritikán aluli.Sokszor járok a dunántúlon a gyerekeknél és mindig 
megállapítom,hogy ott valamilyen rejtélyes oknál fogva gyönyörűen gondozottak a temetők.Esetleg meg- lehetne 
tudakolni tőlük ,hogy mi a titkuk.A magamrészéről egy elfogadható havidíjat is el tudok képzelni.\
Az unitárius temetőben lévő ismeretlen honvéd sírját is ugyan úgy kellene gondoznia a városnak mint a többi 
katonasírt.ugyanis teljesen elhanyagolt.
Rendezetteb utak. Fuvesites helyett, zuzott ko a sirok kozott.
Az ut csak a kápolnáig jo a Mártély fele lévö ki esö utak mind gazosak és rosszak nekem a hozám tartozoim az utolso 
sorba vannak temetve és sokszor a nagy fübe kellet be menni ,\
Szégyenkezünk Mártélyra menet a külföldi vendégek előtt,hogy az útról belátható rész elképesztően ronda és 
elhanyagolt....

Szerintem a városnak nem kellene beleszólni az (egyházi) temetők életébe, ellenben létrehozhatna egy új temetőt, 
ahol folyamatosan kifogástalan állapotokat tudna produkálni. Úgy gondolom más országokban is így van. A Susáni 
kérdés nem tudom mi alapján került bele ebbe a kérdéskörbe, hiszen nem sok köze van ahhoz, hogy mennyi gaz és 
szemét van a Katolikus, Evangélikus, Ortodox temetőkben. A hadisír gondozás a fő területünk és elfogadhatatlannak 
tartom, hogy a frissen kialakított Hősi parcellában a nyár derekán akkora gaz volt, hogy nem, vagy csak alig 
látszottak ki a fejkövek.

A Kincses temetőröl első sorban. Ahogy be lépünk a kapun az első szégyen folt a csősz ház. Undorító, nem méltó 
azokhoz akik ott dolgoznak. Nekik is ki jár egy hely ahol elfogyasztják a reggelijüket és az ebédjüket kultúráltan. Még 
az állatok is külőnbhejen étkeznek. Igaz az nem ebédlő, de akik oda mennek dolgaikat intézni azért mégis 
gusztustalan hogy olyan helyen kell őket fogadni.A hozzátartozóim sírhelyéről magam gondoskodom ingyen és 
bérmentve. Csak sajnos a füvet levágni sarlóval nem könnyű dolog. És egy ember nem győzi le vágni fűkaszával az 
egész területet. Talán mindenki jobban járna ha nem az egyházak tulajdonába lennének a temetők és akkor futná 
abbol a sok pénzből a temetők rendben tartására amit elkérnek. Vannak olyan helyek az országban ahol 1000-
2000ft egy sírhely és mégis rendezettek a temetők
Katasztrófális, szégyellje magát főleg a  református egyház. A susáni papnak mondott akarnok menjen vissza oda, 
ahonnan jött.
A Dilinka temerő nagyon elhagyagolt,A sirok közé alig lehet, vagy egyáltalán nem lehet bejutni a magas gaz 
miatt.Javasolnám a csősz ház elbontását .mert ez a kép nagyon rossz fényt vet a temető gondozásárol.A szemét 
tárolo nagyon ritkán van üritve
A temetők állapota nagyon sok esetben siralmas, a főutakat kivéve a mellékutak gazosak, szemetesek, ideje lenne 
kibetonozni őket, hogy a sirhelyek jobban megközelithetőek legyenek, esős időben ne kelljen dagonyászni a 
lábszárig érő sárban. Nagyon sokszor a szemétlerakóhelyek tele vannak, sűrűbben kellene üriteni őket. Egész évben 
rendben kellene tartani az állapotokat nem csak mindenszentek közeledtével elkezdeni a munkálatokat!!! 
Természetesen a hozzátartozók feladata szintén egész évben a siremlékek és környékük godozozása, tisztán tartása, 
gaztalanitása.

A Kincses temető sajnos nagyon elhanyagolt!Az ember hiábateszi rendbe a sírt és környékét semmitnen ér!Áldatlan 
állapotokvannak,a fű nincs rendetartva ha levágják szanaszét hadják!Az ember fél kimenni egyebul a temetőbe 
akkora bokrok bozontok vannak ezeket meg kellene tiltani ,hogy ne ilyet ültessenek egy sirra vagy mellé mert ez 
egyáltalán nen oda való Egy szóval szörnyen nez ki a temető!Azt nem tudom más városokban,hogy tudják olyan 
szépen tisztán és átláthatóan tartania e temetőt csak itt nálunk nem!Pedig egy egy temetés árát igen keményen 
megkerik!Nagyon jó lenne ha változna a temető rendezettsége!!



Üdvözlöm! Először is, nincs megfelelő vízellátás.A Dilinka temető állapota elviselhetetlen!A Katolikus temető ami 
elfogadható.A Kincses temetőbe több alkalmazott kellene.Egy ember végez nagyon sokszor minden 
munkát.Emberfeletti amit Ő csinál, és még így is kedves megértő mindenkihez.Az Önkormányzatnak nem a temetők 
rendezésében kellene szerepet vállalni, hanem talán a lopások rongálások megvédésében.Bár tudom ez a feladat 
nem az Ő reszortjuk.De a közmunkásokat többet kellene ellenőrizni,mivel nagyon sok minden tűnik el a sírokról 
mikor dolgoznak.Bár lehet nem függ össze, de mivel személy szerint sajnos minden nap megyek a temetőbe a 
fiamhoz, megfigyelés alapján mindig akkor tűnik el egy dísztárgy egy szép csokor virág.stb...De ez persze csak 
feltételezés!!!!Az Önkormányzat ha lenne rá lehetősége, egy virágüzletet is állíthatna fel, mert akkor lenne 
konkurencia, és nem csak az az egy vállalkozó árulhatna, néha iszonyatos áron, és csúnya virágot!!!!Én még a 
szeméttárolókról szólnék!!!Talán nem a ravatalozóval szemben kellene elhelyezni őket, mert pl a Kincses 
temetőben, ott van oldalt kettő, nem egy szép látvány mikor a környezete is tele van dobálva szeméttel, és ott 
kíséri majd mindenki a szerettét utolsó útjára!Köszönöm szépen a lehetőséget! 
A Dilinka temető nagyon elhanyolt. Nem vágják a füvet a sírok között. Nem értek egyet a Susáni Református 
Egyházközösség döntésével a plussz költséget illetően. 

A szüleim a Dilinka temetőben nyugszanak. Szerintem kataszrófa ami ott van! A múltkor fényes nappal/reggel fél 
kilenc/féltem! Viràgot vittem a sírra és azt figyeltem mikor ugrik elő valaki az ember magassàgú gazból! A 
szeméttàrolóban rengeteg volt a szemét,nàlam magasabb rakàs (165 cm vagyok)és mellette ugyan akkora kupac! 
Kerestem a gondnokot,hogy kérdőre vonjam a temető àllapota miatt,de nem talàltam! Szégyenlem,hogy ilyen 
helyen nyugszanak szeretteim! A síremlékre àldozok,màrciusban újjítattam fel! Rendben is tartom,de a 
környezetnem az Én feladatom. Nem kevés pénzt fizettünk az egyhàznak a sír mevàltàsakor és újravàltàskor is igen 
csak zsebbe kell nyúlni! De miért fizetünk egy gazdàtlan helyért? Vagy csak papiron az egyhàzé a temető a gondja 
màr nem az övék! Egyszer Én is ott nyugszom majd,de igazàn nem örülők,hogy egy olyan helyen fogok porladni ahol 
még a kísértetek sem jàrnak,mert félnek! Köszönöm,hogy a vàros próbàl tenni valamit a helyzet javítàsa érdekében!

A szüleim a Dilinka temetőben nyugszanak. Szerintem kataszrófa ami ott van! A múltkor fényes nappal/reggel fél 
kilenc/féltem! Viràgot vittem a sírra és azt figyeltem mikor ugrik elő valaki az ember magassàgú gazból! A 
szeméttàrolóban rengeteg volt a szemét,nàlam magasabb rakàs (165 cm vagyok)és mellette ugyan akkora kupac! 
Kerestem a gondnokot,hogy kérdőre vonjam a temető àllapota miatt,de nem talàltam! Szégyenlem,hogy ilyen 
helyen nyugszanak szeretteim! A síremlékre àldozok,màrciusban újjítattam fel! Rendben is tartom,de a 
környezetnem az Én feladatom. Nem kevés pénzt fizettünk az egyhàznak a sír mevàltàsakor és újravàltàskor is igen 
csak zsebbe kell nyúlni! De miért fizetünk egy gazdàtlan helyért? Vagy csak papiron az egyhàzé a temető a gondja 
màr nem az övék! Egyszer Én is ott nyugszom majd,de igazàn nem örülők,hogy egy olyan helyen fogok porladni ahol 
még a kísértetek sem jàrnak,mert félnek! Köszönöm,hogy a vàros próbàl tenni valamit a helyzet javítàsa érdekében!
A katolikus temető rendezettsége elfogatható,de hiába a plusz pénz a dilinka,és a kincses temető állapota 
felháborító.Hatalmas a gaz szinte minden fele.

Érintett csak a Dilinka temetővel vagyok, de ott borzasztó állapotok szoktak lenni. A családi sírunk körül van néhány 
gondozatlan sír, ami beborítja gazzal a mi gondozottunkat is. Volt olyan év, amikor júliusban megkértem a csőszt, 
hogy (természetesen nem ingyen) levágná-e a sír körül a másik sírról beboruló gazt, és közölte, hogy majd rendbe 
szedi az egyház. A "MIKOR" kérdésre a válasza, "legkésőbb halottak napjára". Köszi.......
Csak igazat tudok adni Lázár miniszter úrnak, egy a sírkert legyen gondozott, ápolt, a fájdalom mellett ízléses, 
barátságos, tiszta ! De ehhez a hozzátartozók is tegyenek valamit ! Nagyon FONTOS, hogy a temetői lopást is vissza 
szorítsuk valamennyire !

A temetőkben időről, időre felhalmozódó elszáradt virág és kidobott koszorú, áldatlan állapotokat eredményez. 
Nem értem és nem fogadom el, hogy a temetőket fenntartó egyházak nem képesek vagy nem akarják azt 
tudomásul venni, hogy az Ő feladatuk a temetők gondozása, tisztán tartása. Kötelezném a temetők fenntartóit arra 
is, hogy helyezzenek vagy építsenek ki nyilvános illemhelyeket a temetőkben, úgy gondolom, hogy ez is egy 
alapvető dolog lenne. Illetve javaslom, hogy az Önkormányzat keresse meg az egyházakat annak érdekében, hogy 
esetleg költség megosztással, de legyenek az utak, járdák karbantartva, portalanítva!
Teljesen meg kellene szüntetni az üzleti jellegét a temetésnek!!Legalább halálunkban legyünk egyenlőek.Ennyit 
minden állampolgár megérdemelne.

Véleményem szerint a legrosszabb a nyári időszak, amikor sokszor akkora gaz van, hogy nem látszanak ki a sírok. 
Kisgyerekkel el se nagyon induljon az ember, mert elveszik a gaz között. Szép, hogy segíti az Önkormányzat az 
egyházakat abban, hogy szebbek legyenek a temetők, de szerintem az egyházaknak lenne arra pénze, hogy rendbe 
tartsák a területeket az Önkormányzat segítsége nélkül is. 

Én a római katolikus temető állapotáról mondtam véleményt. A szemét tárolók rendszerint teli vannak, melyet nem 
ürítenek rendszeresen. Az utakat lehetőség szerint szilárd burkolatúra kellene készíteni. Nem egyszerre gondoltam, 
ahogy anyagilag engedi. A főbejáratot (Jókai-Kutasi út sarok rész) is fel kellene újítani, előtte pedig egy parkolót 
lehetne kialakítani. A ravatalozó már felújításra került, melyet ezúton is nagyon köszönünk, de a szeméttárolót 
máshova lehetne áthelyezni, ha az elszállítása nem megoldott. Nagyon köszönöm a város vezetésének,dolgozóinak 
hogy foglalkoznak ezzel a közérdekű kérdéssel. 
A Katolikus temető állapota a legmegfelelőbb, a Kincsesben még viszonylag megfelelő a helyzet, a Dilinka állapota a 
legrosszabb. Mindhárom temetőre igaz, hogy a temető központjától, illetve a főbejárattól mért távolság arányával 
fordítottan arányos a rendezettség.



A   Szent István  Templomban  található  temetkezési  hellyel,pontosabban  annak  megközelitési  lehetőségéről 
szeretnék  pár  szót  ejteni. Édesapám 2006  óta nyugszik  e  helyen.  Tudomásom szerint  ő  volt  az első  vásárhelyi  
polgár  aki  ezt a  helyet  választotta  végső  nyughelyéül.\Azóta   édesanyám  állapota /combcsonttörés,stb  / miatt  
nagyon  sokat  romlott.Számára    a templom  , a kápolna a  sok lépcső miatt  elérhetetlenné  vált. A 
kérdésem,kérésem  az  lenne,hogy   nem lehetne  e  egy lépcsőlifttel   megkönnyiteni a bejutást a Templomba? Igy ,  
halottak  napja  közeledtével  sok  idősnek   és   mozgáskorlátozottnak  tenné   elérhetővé ezt a helyet.\Segitségüket  
előre is nagyon köszönöm.\A fennti  véleménnyilvánitásom   a Szent István Templomra vonatkozik.

A Római Katolikus temetően szoktam megfordulni szeretteim sírjánál, valamint ritkán a Dilinka Temetőben is. \A 
római Katolikus Temető rendezettsége szerintem kb. 80-90 %-os, de a sírok körül, ahol a hozzátartozóknak is 
kötelessége lenne rendet tartani ott már találok hiányosságokat. Ha a hozzátartozó akadályoztatva van, (pl. vidéken, 
vagy külföldön tartózkodik huzamosabb ideig, vagy az egészségi állapota már nem engedi meg, akkor fogadjon 
valakit a sír gondozására.) \Elszomorít az emberek viselkedése: a halottakat méltóságukban megsértik, hiszen a 
virágokat, díszeket eszközöket többször ellopták a szeretteim sírjáról. \\A Dilinka Temetőben ritkán fordulok meg. 
Eleve nincs biztonságérzetem abban a temetőben, valamint az is, hogy nincs egy lélek sem, akihez fordulhatnék 
kérdésemmel, pl. mikor keresek egy sírt.\A közgyűlésen hallott kivetett sarcot pedig mélységesen elítélem. 

A temető fenntartó egyházak egész évben elhanyagolják a temetőket. Évente egyszer van rend és tisztaság, amikor 
halottak napjára az önkormányzat kitakarítja azt, és elszállítja a szemetet. Érthetetlen hogy miért kell a sírhelyekért 
ezt a brutális összeget kifizetni, amikor semmiféle szolgáltatás nem jár hozzá. Nagyon jó ötlet az önkormányzati 
temető, legalább egész évben odafigyelnek a méltó körülményekre.
Felháborító, hogy mindent ellopnak, a műanyag virágot, a szálas virágot, a beültetett virágot!\A temető kapuknál ha 
lenne kamera, talán nagyobb visszatartó erő lenne, hogy ki mit visz ki.\

A temetők fő útjai elfogadható állapotban vannak, de a mellékutakról ez már nem mondható el. Fontos, hogy a 
hozzátartozók gondozzák a sírokat, mint pl.: virág,gaztalanítás, stb.A sírok közötti zöldterületek gondozása, a szemét 
szállítás az egyház feladata, amit nem nagyon hajlandó ellátni és ez egyenesen felháborító. Eleve több száz ezer 
forintos összeget fizetnek ki az emberek, mire a szeretteik a végső nyughelyükre kerülnek és még tetézi az összeget 
a sírmegváltás költsége. Szerintem ebből a hatalmas összegből már elég szépen rendbe lehetne tartani a temető 
zöldterületét, megoldani a hulladék elszállítást, rendbe rakni a ravatalozókat és még lehetne sorolni. Fontos, hogy a 
város közbelépjen, hiszen ez is egy fajta terület és település rendezési feladat. Új köztemető létrehozására 
szerintem még nincs szükség, inkább közös gondozási folyamatokat kellene kidolgoznia az önkormányzatnak és az 
illetékes egyháznak. Én így látom, mint fiatal terület és településfejlesztő. 

Tudtommal a temetők egyházi tulajdonba vannak,még az érvényes sírhely után is kell fizetni ha egy másik 
\szerettünk eltávozik sajnos nem is keveset.Ezért szerintem a minimum hogy még esős időben is járhatók legyenek 
az utak a szemét tárolókat lehetne sűrűbben üríteni,a füvet a sírok közt ne csak akkor vágják le amikor már félméter 
magas.Az ingatlanok előtt ha meghaladja a 15cm pénz bírságot szabnak ki,ugyan eszt belehetne vezetni a 
temetőkben is és az egyházat büntetni ha nagyobb a gaz,mivel az ő felelőségűk  a temető tisztán tartása.Elnézve sok 
vidéki temető állapotát ami jelzem tiszta és szép Itt sajnos nincs egysem amiről ugyan eszt ellehetne 
mondani,egyszerűen felháborító a temetők állapota és még ezért akarnak több pénzt beszedni.
A Katolikus temetőben csak a nagyon szükségeset végzik el ,ahol föld út van ott bukdácsolás, eső után sár! 
Elhanyagolt állapotú az illemhelyek tisztasága. 
Szeretném ha lenne önkormányzati temető. Nem vagyok vallásos és egyre kiszolgáltatottabbnak érzem magunkat 
az egyházzal szembe.

Elsősorban a szemételszállitás gyakoriságát kellene szorgalmazni, legalábbis a Kincses temetőben, nyári szezonban a 
fünyirással is gondok vannak, nagyon kevés a létszám, igy hiába nyirják a füvet, mire végeznek ujra lehetne, és akkor 
még nem jutottak át a Dilinka temetőbe. Szerintem a református egyházközség hozzáállásával van baj. A Kincses 
temetőben a csőszház állapota is kritikán aluli, véleményem szerint hamarosan összedől.

A közmunkásprogram keretein belül kellene gondozni a temetőket, folyamatosan nem csak az ünnepek 
környékén.Hiszen az elment szeretteink megérdemlik a "gondoskodást".Méltatlan a temetők és a síremlékek körüli 
állapot.Ne csak a főútvonalak legyenek gondozottak hanem a félreeső területek is hiszen azok a sírhelyek és 
síremlékek és a bennünk nyugvó személyek is megérdemlik a gondozást. 
Dilinka temetoben nyugszik tatam!undoritoan nez ki a temeto mindig mikor hazalatogatok!kulfoldon elek es itt 
minden 2-3heten vagjak a fuvet es gyonyoru a temeto!sajnalom hogy ilyen rendezetlen mocskos helyen kell 
nyugodnia tatamnak!
Kevés a vízfelvevő hely,gazos az összes temető és nem csak a Halottak napja előtt kellene rendbe hozni hanem 
folyamatosan .Az elszáradt virágoknak szánt gyűjtők mindig színig vannak.Az elhanyagolt ritkán látogatott 
síremlékek között alig lehet elmenni a gaztól.
Tragikus állapotok a katolikus temetőben ! Hiába gondozzuk a síremléket , a környezet nagyon méltatlan és 
elhanyagolt.  Példát  kellene venni apró. falvakról , ahol példaértékű  a temetők  gondozása annak ellenére hogy a 
sír helyekért sem az egyház sem az önkormányzat nem ker pénzt .

Nagyon primitívek, nem a célnak megfelelőek a hulladékgyűjtők. A dróton sok apró szemét kipotyog. Különösen 
elhanyagoltnak néznek ki a temetők / Kincses -Dilinka / régebbi parcellái. Vissza kellene állítani a régi temetőcsősz 
státuszt, de nem csak mint pénzbeszedő, hanem mint temető gondnok is tevékenykedhetne. Régen sok sírhelyet a 
csősz gondozott a hozzátartozók helyett, gondolom külön juttatásért,mert nem tudták már felvállalni a rokonok, 
vagy távol éltek és így nem csak halottak napján volt a sír rendbe téve, hanem év közben is gondozott volt.
Nagy szükség lenne az "ingyenes segítségre" - igenis fogadja el a susáni egyházközösség az Önkormányzat 
segítségét!!!



Minden temető újításkor a Kincses temetőt helyezik előtérbe, mert ott vannak városunk "nagyjai". Ezt 
méltánytalannak tartom. A Katolikus temetőben csak fő út jó, a földutakon közepes esőzésnél is korcsolyázni lehet 
sáron. Nyáron mindig megvárják, hogy térdig érjen a fű, ami felháborító. ilyen sírhely árak mellett. A Dilinka 
temetőben mindig az egyszerű emberek nyugodtak, sajnos az útjain ez nagyon látszik. A temetőbe menet én mindig 
félek, hogy a bejáratnál lévő kanyarba ki fog elütni vagy én kit fogok elütni. Szerintem már a bejárata életveszélyes. 
Nem beszélve az útjairól. Sárban járhatatlan az egész. A temető végében nyugvó szeretteinkhez el sem tudunk jutni 
tartós esőzés után.A Katolikus temetőben kegyeletsértő módon gátlástalanul lopják a virágokat, koszorúkat, igaz ez 
ellen nem nagyon lehet védekezni, de mégis gyalázatos dolognak tartom, hogy egy szál virág nélkül jártunk egy ideig 
emlékezni a szeretteinkhez, mert a virágpalántákat tápkockástól speciális eszközökkel lopták ki rendszeresen. A 
koszorúkról meg a művirágot lopják.

Nekem azzal van gondom leginkabb hogy nincs mindenhol nyírva a fű itt temetőt belül gondolok a másik a kiváltott  
sír helyek gondozatlan sárga   A temető csosz ha van meg ilyen ne a hazát védje hanem  a temetőben ehetne vele 
találkozni ugyanis ha az embereknek valami problémájuk van tudnának hozza fordulni nem biztos hogy idős vagy 
beteg ember meg a csosz házig is eltud menni arról nem beszélve hogy az enyves kezuek is talán jobban  lealnanak.     
Köszönöm hogy kifejtettem velemenyem

Legyen olyan szolgáltatás, amely megfelelő összeg befizetése esetén biztosítja, hogy akik nem tudnak rendszeresen 
kijárni szeretteik sírját gondozni, azok helyett elvégzik a szükséges munkát. Legyen rendszeres szemétszállítás a 
sírkertekből.\Állítsa vissza a Református egyház a városban a reformátusság egységességét, szüntessék meg a 
belharcokat, akkor rendeződhet a temetői probléma is.\A fenntartók a sírkertek bevételeinek meghatározott %-át 
elszámolás terhe mellett kötelesek legyenek az utak, sírok közötti "senki földje" rendbetételére, a sírhelyek bérlői 
pedig bírság terhe mellett kötelezhetőek legyenek a rendszeres gondozásra!
Az utakat kellene rendbe tenni, hogy esős időben ne kelljen sárban menni, majd nyakig sárosan távozni a 
temetőből. Jó lenne, ha kevesebb lopás lenne.  
A katolikus temető állapota borzalmas

A katolikus és a Dilinka temetőbe járok rendszeresen. A katolikus temetőben a legsúlyosabb problémának tartom, 
hogy elszaporodtak a lopások, egy-egy sírról sokszor "mindent" visznek. Biztonsági kamerák átgondolt kihelyezése 
minden bizonnyal visszatartó hatással bírna. A másik visszatérően tapasztalt hiányosság - nyári időszakban - a sírok 
közötti "gaztenger". Néha-néha előfordul, hogy a szemétgyűjtőket csak késve ürítik. Ezen túlmenően nem ártana a 
még fennmaradó utak szilárd burkolattal történő ellátása. Mindenképpen pozitívumként kell megemlíteni a 
gondnokot, aki nagyon lelkiismeretesen, humánusan látja el feladatát. Az előbb nevesített hiányosságok ellenére 
ezen a temetőn, ellentétben a Dilinkával, mégis látszik, hogy gondját viselik. Ezt bizonyítja, hogy amikor hétköznap 
munkaidőben megyek, mindig látok mozgolódni embereket, akik valamit tevékenykednek (szemétgyűjtés, fűnyírás, 
stb.)A Dilinka temetőben láthatóan nincs jelen munkaidőben sem olyan személy, aki gondját viselné a temetőnek, 
ami meg is látszik rajta, hiszen nagyon elhanyagoltnak tűnik. A szemetesek ürítése egyáltalán nem megoldott, 
sokszor láttam ezen a nyáron is, hogy hegyekbe gyűlik a hulladék a csurig telt szemetes mellett. 
A Susáni Református Egyházközség temetői a legelhanyagoltabbak, holott aránytalanul sok pénzt kell fizetni a sírok 
megváltásáért.A Dillinka temető állapota katasztrófális! Az omladozó csőszház,a gazzal benőtt járda és a mellékutak 
állapota, a félig kész ravatalozó.Mire fordítja, az egyház a sírok után befizetett pénzt? Hiába,még ma is aktuális 
"Urak a Papok"

Én a temetők karbantartásánal igènybe vennèm az önkormányzat segítségét, közhasznu munkásokkal levágatnám a 
füvet és járhatová tenném a sírok közötti területet.
A fűnyírás nem kellően megoldott, nincsenek csapások a sírokat néhol nehéz megközelíteni. A temetkezés 
irracionálisan sok.
A Hódmezővásárhely-Susáni Református Egyházközség lelkipásztora, főgondnoka és presbitériuma fordíthatna 
nagyobb gondot is a temetők állapotainak javítására, gondozására és fenntartására. A kevésnek nem nevezhető 
temetési költségeket pedig tegyék mindenki számára elérhetővé, hogy a város polgárai tudják, hogy a befizetett 
összeg valóban a temető gondozására kerül felhasználásra.
Szemétszállítás ritkán történik és a fű levágása is.
Hatalmas a gaz mindig a sírok között, wc undorító, csak a ravatalozó körül van tisztaság
Sírok közötti utak felszórósa zúzott kővel (természetesen csak a földutakat). Rendszeres fűnyírás, Gaztalanítás! 
Jelenleg katasztrofális állapotok vannak. 
A Dilinka temető tisztasága, rendezettsége, sáros utak rendezettsége alacsony. Katolikus temető- Iroda épület 
melletti kút kritikán aluli. 

Az állapot erősen kifogásolható.Az egyház a várostól kapott támogatást nem tudni mire használja fel. Így míg ez 
nem tisztázódik, nem értek egyet  a nagyobb szerep vállalásával. A két református temető állapota személyesen a 
városra nézve kellemetlen, holott a városvezetés erről nem tehet. Itt az egyház a felelős. 
Szégyenteljes, botrányos, kegyeletsértő a mai állapot. A közmunkások ott is dolgozhatnának, fűnyírás, 
gyomtalanítás...
A temetés költségei így is magasak, nagyon megterhelik a családokat. Minden család tartsa rendben a 
hozzátartozója síremlékét, másét nem szeretnénk fizetni.
A Dilinka temetőbe lejárt sírhelyek megváltása nagyon magas. A temetési költségek irreálisan magasak.  Meg 
kellene oldani úgy, mint a katolikusoknál, hogy urnás temetés esetén a templomban is lehessen búcsúztatni a 
reformátusoknál is. A kellékekért és a különféle szállításokért irreálisan magas költségeket számítanak fel, amit 
szabályozni kellene.
A díszsírhelyek további bővítésének kérdése, a jelenlegi betelt. A közmunkások vegyenek részt a temető 
gondozásában. A kincses temető épületének és wc-jének újjáépítése.
Én Katona Istvánné a Kincses Temetővel vagy érintett a családi sírunk ott van, az uttal van gondunk, mert ha eső van 
körülményes bejutni, pedig a Kápolnához közel van, a parcelláit nem tudom megmondani, de a temetőcsősz Tomika 
megmutatja. 
25 év után a Kincses temetőt fenntartó egyház :93.600 Ft összegű újra váltási díjat számlázott szüleim két személyes 
sírhelyéért. A magas összeg bevételek nem észlelhetők a temető állapotában. 



Fűnyíráskor olyan szemetet hagynak, hogy a sírt elborítja a levágott fű és az ültetett virágok kipusztulnak A szemetet 
oda dobálják a sír mellé és elég sokszor tapasztalom a lopást. Ez az észrevétel a katolikus temetőben van. 
Különösen a Dilinka temető állapota egyáltalán nem megfelelő (kivétel a felújított ravatalozó).
A Kincses temetőben a köleradomb háta mögött nagyon sokszor magas a fű.Hetekig nem lehet bejutni a sírokhoz. 
Gyakrabban kellene vágni és elvinni a szemetet. 
Dilinka temető: rendezetlen, útjai nagyon rossz, gazos, Ravatalozó régóta befejezetlen!
A Kincses temető állapota , főleg a régi sírhelyek megközelíthetetlenek, az utak járhatatlanok csapadékosabb időben 
nyáron hónaljig ér a gaz. A csőszház állapota kritikán aluli. A fenntartónak sokkal nagyobb figyelmet kellene ezekre 
fordítani. 
Felháborítónak tartom a Susáni Református egyházközség visszautasítását , melyet az önkormányzat ajánlott , akkor 
akkor amikor kritikán aluli a temetők állapota. Szégyenletes a Kincses temető ún. csőszházának állapota.A katolikus 
temető sokkal gondozottabb.
A katolikus temető végénél lévő evangélikus temető rész teljesen elhanyagolt, nincs rendszeresen a fű lekaszálva, 
magam csináltatom a sírok körül.
Hódmezővásárhelyen indokolatlanul és irreálisan magas a sírhelyek kiváltásának összege. 
Kincses temető: a sírok közt az utak nem elég jók.
Válaszom kizárólag a Katolikus temető állapotával kapcsolatos. Javaslom a síremlékek közötti területek 
rendbetételére közmunkásokat alkalmazzon a város. Egyháznak juttatott pénzből és állami segítségből lehetne 
rendbe tenni a temetőt, úgy mint a Kincses temetőt.

Közeli hozzátartozóim csak a Katolikus és a Dilinka temetőben nyugszanak- a bejárat közelében- így a véleményem 
is erre vonatkozik. A helyi járattal való megközelítés hétvégén és ünnepnap nem  áll rendelkezésre (nem jár)
Ne csak az utak legyenek tiszták, hanem a sírhelyek közötti részek is. 
A Dilinka temetőben a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva.

A temetői rend csak akkor lesz, ha folyamatosan végezzük. Összhang kellene a városvezetés és az egyházak között. 
Kérni kellene a vállalkozásokat mint ezelőtt és ők folyamatosan végeznék ezeket a munkákat.
Általában megfelel.

Nagyon örülnék, ha lenne önkormányzati tulajdonú temető .Felháborít a Susáni Református Egyházközség eljárása.
Csak a Dilinka temetőről tudok véleményt mondani.Méltatlan állapotban van.Borzasztó már a bejáratnál a 
csősz.Más mellékutak baleset veszélyesek.
Csak a fő helyen van karbantartás. Temetés nagyon drága 60*60 sírásáért 88650 Ft fizettem a Kincses Temetőben. 
Virágokat még a közmunkások is ellopják. 
A Kincses temetőben nincs járda a kijjebb eső síroknál az út pedig sáros és gazos. Hulladéklerakók sűrűbb ürítésére 
lenne szükség. 

A sírhely bérleménye túl drága.Amíg az Egyházak dollár milliókat költenek saját botrányaikra és felesleges 
felújításokat végeznek oltárokon és templomokon,ahelyett a temetők sorközeinek hatékonyabb karbantartása is 
fontos volna például több alakalmazotti státusssal ugyan így az önkormányzatok.
Sírok közé ne engedjenek fát ültetni
Amikor egy temetés a síremékkel ott van 1 millió körül akkor körülötte legalább az út legyen rendben.Ez az Újvárosi 
temető.Szőrnyű és szégyen.
A Katolikus temető állapota katasztrofális, de már temető irodaház van. Kevés a kihelyezett szemétgyűjtő,ivóvíz 
lehetőség nincs, , nincs megfelelő vezető. Fűnyíráskor a sírokról a szemetet nem söprik le. Susáni és református 
temetődíj kivetése büntet ez a Kőhegyi András agyréme. 

Ne használják a temetők területét mezőgazdasági termelésre!\A temető gondnok mindig elérhető legyen!
Több gondot fordítani az elhagyott sírokra.Mivel nem lehet a sírok között a síremlékünket megközelíteni.Ne velünk 
fizettese a pap a lakásfelújítását.
Több törődést és figyelmet kell fordítani a temetőre
A Dilinka temetőben levő ravatalozó oszlopja évek óta nincs becsempézve. A sírok közei össze vissza vannak. 
Képtelenség köztük közlekedni.
Egyszerűbb temetkezési egységes nem hivalkodó temetkezés. Magas növények, fák nélkülözése. Nyírott fű, 
átláthatóság. 
Tulajdonképpen mintahogy a válaszadásokból is kiderül, elégedettek vagyunk. 
A Dilinka temetőben aránylag elfogadható állapotok vannak, rendesen nyírják a füvet, de a csőszház állapota 
minősíthetetlen
Tragikus állapotok uralkodnak a kincses és főleg a Dilinka temetőben!
Tulajdonképpena  fentiekben már válaszoltam a fő problémákra, ezek orvoslásával nagyjából rendeződnének a 
temetők. Persze van üdítő kivétel, pl a nazarénus, unitárius temető. 
Szükség volna valóban egy városi kezelésű kiskertre.
A temetők csak önkormányzati tulajdonban lesznek tiszták, rendezettek!
A Kincsestemető nagy területen fekszik, nincs bekerítve, a kapuk bezárása megoldhatatlan, a sírokon elhelyezett 
virágok és kegytárgyak őrzése nem biztosított, még nappal sem. Édesanyám sírján lévő virágtartóból a beültetett 
árvácskát 2 nap múlva ellopták.Ma újra beültettük. Ez a virág lopás nem csak a mi problémánk . Halottak napján ez 
gyakori esemény. 
A sírok közti elválaszó kisutakon valami megoldást kéne keresni, hogy olyan hamar ne nöjjön fel a gaz, ill. a fű. 
Közmunkások se győzik kaszálni! Gondolok itt gyomirtásra!A sírt a család oldja meg a takarítását. Sűrűbb szemét 
elhordása!A földutak feltöltése! Biztonság! Járőrözés!
Az állapottal kapcsolatban az a véleményünk, hogy a szemetes gyűjtők a temető külső részén nagyon telítettek, csak 
nagyon ritkán ürítik!
A Kincses temető F táblákhoz vezető út gödrös. Csapadékos időjárás esetén csak az út melletti sírokon átgázolva 
lehet közlekedni. Az egyháznak többen jeleztük, de sajnos hiába.  
A sírhelyek megváltása olyan hatalmas összeg, amelyből jobban kellene rendbe tartani. 
Szemét tárolókat sűrűbben ürítsék. Nagy, erős gaztól időseknek nehéz a közlekedés. 



Fontosnak tartanám a szemetes ládák gyakoribb ürítését, járható utakat a sírok közt, mert esős időben 
megközelíthetetlenek sírjaink (Kincses temetőről)
Kutak nem mindig üzemelnek. Egyes részeken elhanyagoltak. Szemét gyűjtőket nem ürítik rendszeresen. Ivóvíz is 
szükséges lenne. 
Hulladék tárolók környéke nincs rendben tartva. Illemhely kevés a Katolikus temetőben. Nincs ivóvíz.

Tízezreket fizettünk ki sírmegváltásért! A Kincses temető állapota elszomorító. Az utak , a sírok környéke gazos, 
szinte átjárhatatlan. Hervadt virágok , koszorúk elszállítása sem megoldott. Kardinális megoldás szükséges. 
Véleményem a katolikus temetőre vonatkozik. "Kincsesre" már kevésbé, az elhanyagoltabb (a főút és ravatalozó 
kivételével.) Hozzátartozóim a katolikus temetőben nyugszanak. 
Én a Dilinka temetőbe járok sajnos , de a többi temetőben sem különb a helyzet. Ha az önkormányzaté lenne , talán 
másképpen nézne ki. 
Mi a Dilinka temetővel vagyunk érintettek, és szerintünk ez a temető a legelhanyagoltabb. 

A Dilinka temetőben van a családi sírunk, amit ha esik az eső vagyhó meg sem lehet közelíteni.Temettük a fiamat és 
a sírt meg sem közelíthettem. Megoldást kellene találni az elvezetésre.
A RK temető állapota elfogadható, a Dilinka temető bejárati kerítése, és a volt irodaház egyszerűen szégyen! Ha 
elbontanák és egy faházat tennének a helyére az is jobban nézne ki. 
Sajnos nagyon rossz a véleményem . A Katolikus temetőben van az apukám eltemetve,, van ott egy fa ami teljesen 
tönkre teszi a sírt, a termése ráesik és megfeketíti a sírt. A másik van ott egy elhanyagolt terület, emiatt nagyon 
nehéz megközelíteni a sírt.
A halottak napja előtt a temető rendbetételében a közmunkások is részt vehetnének.
Célszerű lenne egy autóbusz körjáratot indítani.
Kincses temető a Mártélyi út felé sokszor gazba közlekedem és az út katasztrófális a nagy tégla maradékok vannak 
biciklivel nem lehet közlekedni.
A Dilinka temető állapota tragikus.A Kincses temető állapota egy kicsit jobb.
Különösen a Dilinka temető állapota felháborító.A régi csőszház látványa szinte kegyeletsértő.A Katolikus 
temetőben a sírok között is jó lenne a füvet levágni.
Nem értem miért olyan magas a temetési költség amikor azt tapasztaljuk hogy a temetők egy részében áldatlan 
körülmények vannak.
Nem értem miért olyan magas a temetési költség amikor azt tapasztaljuk hogy a temetők egy részében áldatlan 
körülmények vannak.

A Kincses temető útjai hihetetlen rossz és elhanyagolt állapotban vannak elsősorban ezt kellene megjavítani.
A temetők állapota rendezettsége eltérő.A leggondozatlanabb összkép a Dilinka temető van.
A Kincses temető városunk díszsírhelyének környéke igen elhanyagolt, szemetes és gazos.A Dilinkába vezető közút 
keskeny, elhanyagolt.
A csőszház állapotát rendbe lehetne hozni hogy lenne valaki benne soha nincs ott senki.
Mélyen elítélem a Ref. közösség terveit.Nem elég a fájdalom, a magas temetési költség még plusz terhet akar a ref. 
temetőkre.Az utak rosszak, esőbe be se lehet menni, a főút kivételével.A fém dolgokat és a virágokat lopják.Magas 
a sírhely megváltási költsége.
Szeméttárolók hiányoznak,a sírok közötti területek ritkán tisztítják gazos.Dilinkában vízvételi lehetőség messze 
van.Kincsesben is.
Lehetne szervezni napokat ahol mi segíthetnénk a temető rendbetételét.A rég nem látogatott sírhelyeket el 
lehessen adni.
Legyen ivóvíz.Legyen WC.
Sok a rongálás a temetőkben és elviszik a sírokról a koszorúkat,virágokat.Egy főt alkalmazni kellene akit 
felhatalmazni különböző pl. mezőőr
Kevés munkaerődolgozik a temetőkben.Egy személy nem tudja ellátni a szükséges munkákat.Ezért ilyen 
elhanyagoltak.
Sajnos a temetők belső része,már úgy néz ki mint egy szemét tároló.....a kutakban nincs víz...arról nem is 
beszélve,hogy még a sír kiváltás mellett még +költséget is kér,hogy beléphessünk.Sajnos ez már felháborító!Milyen 
világban élünk??
AKIÉ A TEMETŐ VAGY AKI ANNAK A FENNTARTÓJA, AZ TEGYE RENDBE ÉS GONDOZZA A TEMETŐJÉT, MERT AZ 
ÁLLAPOTOK ÁLDATLANOK.
A Kincses- és Katolikus temetőkről tudok véleményt nyilvánítani. A Katolikus temetőt rendezettnek tapasztalom, a 
sírok között is ápolt a zöldterület. A mellékutak is járhatóak, kezeltek. A szemétszállítás néha ritkának tűnik. A 
Kincses temető sokkal gondozatlanabb.   
A síremlékek rendezettsége sajnos anyagi kérdés, nem engedheti meg mindenki a felújítást. \Utak, járdák építése 
azt gondolom mindegyik temetőben fontos lenne.

Véleményem szerint a síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata. Az utak, a sírok közötti átjárók rendben 
tartása viszont a fenntartó feladata. Ahogy a város is nagy területen fekszik, szerintem aránytalanul nagy egy-egy 
síremlék.Külföldi tapasztalatom alapján-lehetne kisebb területen, rendezettebb formában kialakítani a sírokat. 
\Talán, ha önkormányzati tulajdonban lenne, meg lehetne valósítani?
Csak a Kincses-temetőt ismerem. Az utóbbi években mintha többet törődnének a sírok közötti részek gondozásával. 
Jó lenne, ha a betonozott út végig vezetne a temetőben /egy helyen megszakad/. Jó lenne vmi kommunális 
szolgáltatás /mosdó/.  A szemétszállítást gyakoribbá kellene tenni.
Ezeket kellene tisztességesen fenntartani,,,,,,nem kellene még egy nevesincs temető.......egyszerű javaslatom 
van.......esetleg körül kellene nézni más sokkal civilizáltabb ország temetőiben és a példákat onnan kiszűrni......és a 
lehető legolcsóbb módón fejleszteni.....nem sarcolva a népet az így is ....számomra érthetetlen, irreálisan magas 
temetési költségeket kiegészítve
Jobb lenne ha nem kellene fizetni 10-20évenként a sírokért mivel már ki lett fizetve többször is a sírhely,tudok olyan 
helyeket,ahol nem kell fizetni csak egyszer a sírhelyért!
az   utak  nehezen járhatók   főleg  eső  után   nincs  vécé   a   katolikus    temetőben



A 7. kérdésre nem tudok választ adni, hisz eddig is saját költségen gondozom a síremléket és annak környékét. A 
Dilinka temetőről néhány gondolat: Utak siralmas, sártenger az egész hisz csak egy út aszfaltozott. Parkoló nincs, 17 
évvel ezelőtt közölték hamarosan az is lesz!!! Gaztenger tavasztől-őszig. válasz: nem győzik gyorsan nő, nincs rá 
kapacitás.Kéthetente saját költségemen vágatom, hogy gondozott legyen a sír környéke.Szemétszállítás: Adhoc 
módon, jelenleg nincs megoldás.  

Az egyházak a magas temetkezési költség (adóznak) ellenében lássák el a temetők rendezését.A sok kívánni való 
ellenére enyhe javulás érezhető, de ez is lehet az önkormányzat segítsége.Nagyon rossz vélemény alakult ki lakosság 
körében a református egyházról a temetői belépési díj szedése miatt.\Az önkormányzati temető kialakítása nagyon 
jó gondolat, felvetődött korábban is, a belépődíj szedés felerősítette.
Az utak  ivó víz, wc,tisztaság,és padok ezek nagyon hiányoznak a temetőkből pedig elég tisztességesen meg kérik,a 
sírhelyek árát és nem beszélve az újra váltás áráról,     

Az összes temető állapota felháborító,az utak járhatatlanok,a Dilinka temetőbe a bejárati út olyan keskeny hogy két 
jármű nem fér el egymás mellett.A csőszház állapota kritikán alóli!A félkész ravatalozó szörnyű látvány!  A kincses 
temető hátsó útjai eső után járhatatlanok,a sírok nehezen megközelíthetők.

Az összes hódmezővásárhelyi temető állapotáról nem tudok nyilatkozni mivel csak a Kincses temetőbe járok elhunyt 
rokonaim síremlékeihez. Észrevételeim így csak a Kincses temetőre vonatkoznak.Általánosságban elmondható hogy 
a temető úthálózata néhány úttól eltekintve rendkívül rossz állapotú. éhány napos eső után a sírhelyek 
megközelítése járművel, de gyakran gyalogosan is a földutakon szinte lehetetlen.\A főbejáratnál lévő csőszház és 
WC rendkívül rossz állapotú. Az árnyékszék rendszerű WC nyári időszakban bűzös, nem méltó egy temetőhöz, 
szégyen az egész városra.  

Általában gondozatlanok, szemetesek, az utak elhanyagoltak. Indokolatlanul magas költségek /sirhely megváltás 
stb./ Legyen Önkormányzati temető és minden magyar állampolgárnak alanyi jogon járjon a végső nyughely!

NAGYON SOK HIÁNYOSSÁGOT ÉSZLELTEM A TEMETŐK ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATBAN, PLD. A TEMETŐBEN NINCS 
IVÓVÍZ HA VALAKI ROSSZUL VAN  MÉG EGY POHÁRVÍZ SINCS ,VAGY HA KIVÁGNAK EGY FÁT A GYÖKERÉT ÉS 
TUSKÓJÁT OTT HAD JÁK A FÖLDBEN AMIT BE NŐ A NÖVÉNYZET ÉS AZ IDŐS EMBER MEGBOTLIK BENNE HA VALAKI 
NE TALÁN EGYEDÜL VAN A TEMETŐBEN NEKI ESIK A SÍRNAK  ÉS BEVÁGJA A FEJÉT MIRE MEGTALÁLJÁK LEHET ,HOGY 
KÉSŐ , AZ UTAK HOL JOBBAK HOL ROSSZABBAK ,ATTÓL FÜGG HOGY A TEMETŐ MELYIK RÉSZÉN NÉZZÜK VAN OLYAN 
AHOL NEM KELL NÉZNI MERT NINCS .A WC-VEL KAPCSOLATBAN HIÁBA VAN WC A BEJÁRATNÁL HA AZ EMBER A 
TEMETŐ MÁSIK VÉGÉN VAN VAGY ODA ÉR VAGY NEM. 

Ami nagyon fontos lenne, a gyakoribb szemétszállítás és gyommentesítés. Mi nem csak ilyenkor halottak napja táján 
járunk temetőbe. A Kincsesben a nyáron nem egyszer hónaljig (meg nagyobb) érő gazban jutottunk el a sírokhoz. 
Előfordult, hogy kullancsot is szedtem össze. Kisgyermeket ki se merek vinni... Egyes szemétgyűjtőket láthatóan 
hónapokig nem ürìtettek, pedig már annyira tele voltak, hogy körülöttük állt a szemét. Én ilyet más vidéki 
temetőben sehol nem láttam :( Az már csak "hab a tortán", hogy mindent lelopnak a sírokról.
A kincses temetőben a csősz háznak az állapota siralmas, szeretnénk ha rendezett lenne.\Biztonság érzetet ad ha ott 
a temető gondnok. 
A meglévő temetők működését, gazdálkodását kellene ellenőrizni, fejleszteni. \Pl nyilvános WC/Mosdó, ivóvíz,\a 
KINCSES TEMETŐ csőszháza pl KRITIKÁN ALULI állapotban van, éhány kandeláber elhelyezése se lenne rossz dolog, 
ne teljes sötétségben kelljen botorkálniuk az embereknek (ami több fajta veszélyt is magába rejt). \Esetleg pár 
felügyeleti kamera a későbbiekben...
A Kincses Temetőbe mindig nagy a gaz, sok a szemét, rendezetlen. Én rendszeresen viszem a gyomírtót és próbálom 
írtani a gazt, hogy édesanyám a sírhoz be tudjon menni. A sírhely kiváltása drága, szolgáltatás szinte semmi 
nincs.\Az egyház szégyene ez a temető.
Nagyobb tisztasàgot szeretnénk,jàrható utakat ,szemetet elvinni ,füvet lenyirni !!! De sajnos ez nem fog 
megvalosulni!
Kamera rendszer kiépítése ott is, csősz ház felújítása.
Hozzátartozóim a Dilinka temetőben vannak a temető borzalmas.
Mindkét temető rendezettségével elégedett vagyok.
Jól megközelíthetők, elfogadható az állapotuk.
Jól megközelíthetők, elfogadható az állapotuk.
A Katolikus temető állapotával meg vagyok elégedve. 
A sírokra áldozok pénzt, hogy rendben legyen, de a körülötte levő gaztengerre nem. A Dilinka temető a 
legelhanyagoltabb állapotban van. A szemétgyűjtőket nem ürítik rendszeresen.
Legyen több helyen vízvételi lehetőség, egy-két helyen pihenő pad, fájós lábúaknak, a távolabb eső részben esős 
időben rossz az út (Kincses temető) elsősorban.
Dilinka temetőnél a bekötő út nagyon keskeny, két autó nem fér el egymás mellett, gyalogjárda rossz, elhanyagolt. 
Csőszházra ráférne a felújítás, romos. A terület elhanyagolt összességében.
Dilinka temetőnél a bekötő út nagyon keskeny, két autó nem fér el egymás mellett, gyalogjárda rossz, elhanyagolt. 
Csőszházra ráférne a felújítás, romos. A terület elhanyagolt összességében.
 A Kincsesben a gesztenyefák hulladékainak takarítása út és járdatakarítás. Az általnos gondozatlan rendetlen 
ápolatlanság megszűntetése.
Drága a megváltási költség.
Drága a megváltási költség.
Drága a megváltási költség.
Én 2-ben jártam, de a kérdésekbe benne a válasz is utak vc-szemét ne csak hallotak napján nagy a fű a katolikus 
temetőbe nyáron van ahhol gondozott ugyanez a Kincses temetőre is elmondható. A többit nem ismerem nem 
jártam ott.
Sok a viráglopás ezt kéne valahogy megakadályozni!
A kérdésekre a választható lehetőségek korlátozottak. A Kincses temetőben lévő úrnafal kritikán aluli. Ezt a 
hozzátartozók nem tudják rendezni. Pár méterre van a ravatalozótól. Némi javulás már van a temetőkben, de nem 
elég.
Elég csúnya a Dilinka temetőben a bejáratnál az elhanyagolt építmény.



Elég csúnya a Dilinka temetőben a bejáratnál az elhanyagolt építmény.
Borzalmasak a szeméttartók a Kincses temetőben, mert halomban csúcsosodik bennük a szemét.Bokáig érő sárban 
kell elmenni az utakon a sírhoz.Baj az, hogy csak a legfőbb utak vannak megcsinálva, mert a többit is fellehetne 
valamivel tölteni, ha nem is betonnal.
A Katolikus temetőbe több szilárd burkolatú út.A főbejárati kapu és a Kutasi Jókai utcai kiskapu 
felújítása.Kerékpártároló állvány kihelyezése.Halottak napján ne lehessen mindenkinek behajtani 
személygépkocsival.
Kérdőívben megadott válaszaim a Dilinka temető állapotát tükrözi.Ide rendszeresen járok a szeretteimhez és mindig 
is ezt tartottam a leggondozatlanabbnak pont úgy tűnik mint ha nem lenne gazdája!Ma is Voltam 2015.10.27 
borzasztó ahogy kinéz a szeméttároló tele van , fű nincs mindenhol levágva.Gyönyörű városunk szégyene ez a 
temető.
A temetőnek kevés alkalmazottja mindent megtesz a tisztaság fenntartásáért.Sajnos a halottak hozzátartozói - 
kevés kivétellel- semmit sem tesznek a temetők tisztaságáért.
Katolikus temető rendezettségéről ill. rendezőtlenségéről van a véleményem.A wc csak hétköznap fogadási időben 
lehet használni ez nagyon gáz.Jókai utca
Az Újvárosi temető teljes felújítása.
A katolikus temető rendezett , de a református hagy kivánnivalót pl. a sírokhoz jutás körülményes hozzátartozóknak 
kell utatvágni, gallyat összeszedni ha bírja.Az egyházi ktg. pegig igen igen magasak.Ravatalózó felújítva de a csúrgó 
úgy lett feltéve , hogy a másiknak lába kelt.

A fenti véleményem csak a Kincses temetőre vonatkozik.A Katolikus temető szerintem rendezett és tiszta.
A szeméttárolókat ürítsék rendszeresen.Az utak állapotának javítását ás gondozását.
A Kincses temető állapota szörnyű
Sajnos több esetben ellopják a koszorúkat és a virágokat. A fémet és a képet kiveszik a síremlékből. A kút messze 
van.

Én jó magam a Katolikus és a Kincsestemetőben vagyok érdekelt a többit nem ismerem.Katolikus temetőt 
rendezetnek találom.A Kincses temető maga a szégyen, kezdem a romos csőház, szemét, kutak hiányossága.
Az Önkormányzat a zsidó temető rendezésére áldozhatna többet.
Szükség lenne több kútra, ivócsapra,wc-se szakember által végzett parkosításra, sűrűbb szemétszállításra, 
fűnyírásra.
Egyetértek a 8-as kérdéssel. Sőt javasolnám a temetkezési szolgáltatás kialakítását is. Mivel a jelenlegi temetkezési 
költségek már lassan megfizethetetlenek. Egy nyugdíjas fél évi nyugdíja fedezi csak! De ez alatt nem evett, nem 
költött semmire.
Évről- évre ellopják a virágokat a vázából, kiszedik a földből.Halottak napján a kukák tele voltak szeméttel.A sírok 
közt nem lehet közlekedni a rengeteg gaztól.Minden járható út asztfaltos lehetne, mert esős időben lehetelen a 
bejárás.
Én a Katolikus temetőbe járok és örömmel tapasztalom, hogy Mindenszentek ünnepén a temetők útjait javították 
de sajnos a wc állapota katasztrófális.Ivóvíz pedig nincs a temetőkben.Javaslom, hogy a wc-t tartsuk tisztán, 
használható állapotba hozni kellene.
A tisztasága a temetőknek siralmas, persze ez részben a hozzátartozók trehánysága, nem törödömsége is. Az, hogy  
a református egyház külön díjat akar szedni az felháborít.
Ez csak a Susáni Református temetőre vonatkozik kb. 40 éve ilyen állapotok uralkodnak.
Gyomírtóval járok a temetőb, nagyon gazos, rendezetlen, szemetes.Kincses temető.
Ellenőrizni kellene az ott dolgozó sírköveseket. Az egyszerűbb sírokat letiporják. A nagy lombos fák lehullott virágai, 
levelei szinte letakaríthatatlanok. Kérem metszék meg! A wc tele patkányokkal.

Szüleim és sok hozzátartozom a Dilinka temetőben nyugszik és az ott uralkodó állapotok kegyeletsértőek. A 
bejáratnál a csőszhát kritikán aluli állapotban van. Tetőig benőtte a gaz, pókhálós, omladozó.Megjegyzem a 
katolikus temetőben nem rég készült el az új csőszház. A Dilinkában miért nem bontják le azt a romhalmazt? A 
ravatalozó felújítását évekkel ezelőtt elkezdték, de a mai napig nincs befejezve. A tartóoszlopok alapzatai azóta 
sincsenek lepucolva és a díszítés hiányzik róluk. Az eresz csatorna sincs kész ami az épület állapotát veszélyezteti. 
Olvastam, hogy a megyében valamelyik faluban térfigyelő kamerák vannak felszerelve. Hol tartunk mi ettől? 
Tulajdonképen nem hiszem, hogy ez mi Vásárhelyen igényelnénk csupán azt, hogy szeretteinket búcsúztatását 
méltóképpen tehessük meg. Azt, hogy a temető önkormányzati vagy egyházi tulajdonban legyen az teljesen 
mindegy csak a temetőkben rend legyen. A temetkezési szokásokat a gyászolók igénye szerint kell lebonyolítani. 
tehát az egyházak továbbra is vegyenek részt.
Elégedett vagyok a temetők állapotával. Mi hozzátartozók is tehetnénk arendért.
A szüleim a Dilinka temetőben nyugszanak, hetente járunk ki hozzájuk a temetőbe. A Dilinka gazos és gondozatlan. 
Az önkormányzat vegye el az egyháztól.
Felháborító, hogy kifizetjük a drága sírhelyet és mikor újra temetés van akkor újra kell fizetni. Nem csak a 
református egyháznak kell fizetni temetéskor, mert a búcsúztató és  a sírköves is megkéri a plusz pénzt. Nekem 
minden rokonom és a férjem is a Dilinka temetőben vannak.
Én csak a katolikus temetőben járok ott az utóbbi években nagyon sok javulást látok/ravatalozó, utak, irodaház, 
rendszeres fűvágás.
Mindegy kihez tartozik a temető csak rendbe legyen téve.
Az utak szélét és  a sírok közeit gyomirtóval lehetne tisztán tartani. Önkormányzati temető sohasem volt 
Vásárhelyen, nincs is rá szükség.
A Kincses temetőben nyugszanak a szüleim. körülöttük "holt" sírok vannak ahová nem jár ki senki. Csupa gaz, nincs 
aki gondozza. Ápolatalan, elfogadhatatlan az állapot.
Szükség van az utak törmelékkel való beszórására és a fű sűrűbb kaszálására lenne szükséges.
Egyházak csak a pénzt teszik el és nem tartják rendben a temetőket. Vegyék el tőlük a temetők jogát.

A Dilinka temető bejáratánál a csőszházat rendbe kellene hozni, mert elég csúf. Azután szélesíteni jó lenne,úgy az 
egyik oldalon lévő "gazerdőt" megszüntetni. A nagy fákat meg kellene metszeni. Az utak esős időben járhatatlanok. 
Hiába hozom rendbe a síremléke, virággal beültetem, mert azt az őzek leeszik a virágját a növénynek. teljesen 
összetapossák az őzek. A vadásztársaság oldja meg, mert ez nagyon fájó, hogy évek óta nem lehet megoldani. 
Nagyon nagy a fű minden évben. Rendes parkolót kellene a Dilinkához létrehozni.



A kérdőív kitérhetett volna arra, hogy melyik temetőről beszélünk, mert nem egyformák a feltételek.
Több esetben ellopják a koszorúkat, virágokat, a fényképeket kiveszik a síremlékből, megrongálják a márványlapot, 
felfeszítik a kolumbáriumokat. A wc felé vezető járda mellett van a japánakácfa ami nagyon tönkre teszi a 
kolumbáriumokat. Az első 7 kolumbárium alá nem tettek beton aljat és nem győzzük helyrehozni. A kutak messze 
vannak az időseknek. Az utak hepehupásak.
Ami a legfontosabb lenne az a sírok közti füvek levágása, járdák helyre állítása. A temetőben lévő wc helyreállítása, 
valamint a szemetesek két naponkénti ürítése. Az utak lebetonozása utána pedig az utak mentén közvilágítás is 
kellene már nagyon.

A temetőben  a legnagyobb probléma (katolikus, Dilinka), hogy a zöldterületeket nem gondozzák. Sokszor a sírok 
előtti utakon nagy a fű. A szemétszállítás a (ketrecekből) belül sem megfelelő. Hiába gondozom a sírok környékét, 
ha az odavezető úton térdig ér a fű, a gaz. Ezeken átgázolva érünk a sírhoz.
A Dilinka temető állapota, rendezetlensége elfoghatatlan és méltatlan mind a városhoz és mind az egyházhoz. Szinte 
kegyeletsértő állapotokkal találkozunk esetenként. Elburjánzó gaz a sírok között és még a közlekedést is 
akadályozzák.
Megvagyok elégedve a Kincses temető állapotával. Ameddig bírom addig nem áldoznék rá költséget
A sírhelyek megközelítése az év folyamán legtöbbször nehézkes a térdig érő gaz miatt. Fűnyírót vagy kaszát 
kerékpáron vagy buszon nem lehet szállítani.A munkákat szervezetten kelene elvégezni. régen ezt a temetőcsősz 
végezte.

A Kincses temetőben tavasztól őszig rendszeresen vágják a füvet, ez azonban mégsem elég. Az utak minősége - a 
bevezető főút kivételével - sáros időben rossz.\A Katolikus temetőben még nem találkoztam fűnyíró személyzettel, 
kritikán aluli a fűnyírás. Az utak állapota szörnyű. A botrányos, kő fejfákkal kirakott utat nemrégen felszórták kővel, 
ami kopik le, balesetveszélyes. Néhány út nagy, fehér kővel van felszórva évek óta, azon kerékpározni szintén 
balesetveszélyes. A mellékutak vizesek, sárosak, a nagy fű miatt halottak napján is bokáig süllyedt az ember. \A 
temetőkben, a családi sírjainknál mi magunk oldjuk meg a fűnyírást benzines szegélynyíróval. Másoknak is 
ajánlanám ezt a megoldást, bár tudom, az idősek ezt már nem tudják megtenni.
A Kincses temető északnyugati része nagyon elhanyagolt. Hiányzik egy nyilvános wc és egy ivóvízkút. Nagyon 
időszerű lenne a gondnoki épület felújítása.
Az újvárosi Dilinka temető állapota katasztrofális. Nincs levágva a fű, a sírok között hatalmas gaz van ami az 
egyházközösség és a csősz feladata lenne.
Járjon alanyi jogon 30 évre sírhely. Adózunk annyit az államnak (fejőstehenek vagyunk), hogy megérdemeljük. 
Mondvacsinált költségek ne legyenek a temetkezésünk nagyon drága.

A Dilinkában borzalmas már a bejáratnál a temetőgondnoki épület, gazzal szalmabálával sok-sok 
hulladékkal.Továbbá ilyen kiábrándító a temető is. Így kell kinézni egy temető bejáratának? Sok temetőben jártam 
az országban, de ilyen temetői bejáratot, mint a Dilinka kapuja az ocsmány házzal nem láttam még!
A wc szinte használhatatlan, ha becsukjuk az ajtót akkor koromsötét van. Az utak csak a főbejáratnál rendezettek. 
Hiányzik a gyalogátkelőhely a buszmegállótól a temetőbejáratig. A Kincses temetőben nagyon drágák a sírhelyek 
megváltása! sajnos ez tapasztalható a Kincses temetőben!
A sírok és környéke 50-100cm szélességben a hozzátartozók kötelessége!
Van olyan katonasír amit nem ápolnak és rendszeresen gazos! Az az ember egyedül kevés a temető gondozására! 
Sokkal több kellene!
A jelenleg alkalmazott személyzet kevés ekkora terület ellátására terület kézben tartására. A jelenlegiek 
szorgalmasan dolgoznak és nem győzik
A Római Katolikus temető csőszháznál a belső sírokhoz évtizedek óta nem lehet bemenni a gaztól. Áldatlan 
állapotok vannak. Jó lenen, ha már valaki tenne elenne. 
A katolikus temető állapotával elégedett vagyok. Köszönet a sírkövek gaztalanításáért.
A temetőben lévő utak gondozatlanok, eső esetén sarasak. A temető gondnokoknak fel kellene hívni a gondozatlan 
sírokra a hozzátartozók figyelmét!Nincs wc a temetőkben (pl: a katolikus temetőben)

Egyértelmű, hogy a  sírok gazolása a hozzátartozók kötelessége, de  a körülötte lévő terület rendben tartása a 
temető tulajdonosának a feladata. jelentős összeget fizetünk a sírok megváltásáért ezért valamit kaphatnánk is?
Az Önkormányzat rendszeresen hívja össze a temetők illetékeseit!
Én a katolikus temetőbe járok hetente ott jó a helyzet. A többiről nem tudok véleményt mondani, de így is drága 
egy temetés és nem kell anyagilag emelni semmivel!
A Kincses temetőben előfordul, hogy gyakran ellopják a beültetett, szálas és selyemvirágokat is! Tenni kellene ellene 
valamit!
A Kincses temetőben derékig érő gazban lehet a sírokhoz eljutni. A katolikus ennél rendezettebb.
Szerintem a katolikus temetőben wc nincs és pihenőhelyek.
Az ár-érték arány egyáltalán nem látszik  a temetők állapotán! Nyáron hatalmas a gaz! Az utak állapota nagyon 
rossz!

A katolikus temetőben gyakrabban kellene a szemétszállítást végezni a zöld használása is hagy kívánni valót. A 
temetői lopások ellen kamera rendszert kellene kialakítani. Az utak állapota kiváló! köszönjük!
A Dilinka csőszháza elfogadhatatlan állapota, a betonkerítés állapota szintén, sok helyen a sírok között nagyon gazos 
helyek égig érnek. Többek között virágok és vázák ellopása folyamatos. a katolikus temető rendezettebb, minta 
Dilinka temető! Magas a temetési költség.
A kutasi úti temető wc-jének állapota annyira siralmas, hogy évek óta nem lehet használni.

A temető teljes területére azonos gondosságot! A közmunkások ne csak a belvárost vakerásszák! Figyelembe 
kellene venni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűeket.. Ha önkormányzati kézbe kerülnek a temetők, 
temetőrészek akkor mennyivel tud jobb szolgáltatást nyújtani  a város a jelenleginél?

Sok a szétdobált szemét, főleg a romák részéről (sörösüvegek cigaretta csikkek borítják többször a sírokat + 
viráglopások). Járőrözésre lenne szükség. Közmunkások kellene bevonni a temető zöldterületeinek rendben 
tartására. Csökkenteni kellene  a temetkezési költségeket, a sírhely váltásának díját.
Kifogástalan és rendezett a Jókai utcán a két temető.



A református temető állapota borzalmas. Tessék a szentesi református temetőt megnézni!
A régi gazdátlan, sírokat ki kellene szedni, mert akadályozzák a rendbetételt. A füvek irtani kell, de ezt a 
hozzátartozó kevésbé tudja elintézni.
27 éve hetente járok a temetőbe. egy sírásó megfeszített munkával sem tud többet tenni. A református egyház 
takarékoskodik. Egy sír kiváltása 25 évre 100.000 Ft! Hol a pénz?
Az elhanyagolt temetők több gondozást igényelnek!

Az Evangélikus a legrosszabb állapotú, egész nyáron nem használták.A reformátusban pedig szeméthegyek vannak.
Sokat jelentene, ha az ÖÜnkormányzat segítene a műszaki állapot rendbetételében.Közmunka keretében.Kerítés 
javítása,, WC javítása, minimális világítás stb...
A Dilinka temető a legelhanyagoltabb. A fű sok esetben nincs levágva.
Katolikus temetőről mondtam véleményt.
Nem csak a halottaknapján megelőzőleg kellene rendbe tartani a sírhelywk környékén, az érthető akik nem helyben 
laknak, áldozzanak a sírhelyek rendben tartására, de a helyben lakók legnagyobb része véleményem szerint 
halottaikhoz nem csak ezen az egy napon látogatja.

A koszorú és virág lopások megakadályozása végett kamerák felállítása szükséges.Felháborító a rendszeres lopás.
A Dilinka és a Római katolikus temetőről nem alkotak véleményt.De a Kincses temető állapota főleg a Mártélyi út 
felöl áldatlan.A szemétszállítás is siralmas.
Jó lenne ha nem akkor takarítanánk le a sírok közötti gazt amikor már derékig és lefújtotta a gondozott sírokon is a 
virágokat.
Idős korom miatt már ritkán tudom látogatni szeretteim sírját de van olyan eset, amikor senkivel nem találkozom, 
aki szintén kegyeleti látogatást végez.Gyerekkoromban a nagyanyámmal hétvégente mentünk a temetőbe.Úgy 
érzem kihül az emberek szívéből a kegyeleti érzés.
A Dilinka temető "gyászos" főleg a hozzá vezető út a keskeny kapujával meg a benti utakon fennakad az autók 
alja.WC??? AZ wc. a Katolikusba és a kincsesbe az utak tűrhetőek és a sírok közt is rendezettebb.Szerintem az 
illetékeseknek meg kellene nézni az Algyői temetőt úgy mintának.

A Dilinka temető útjait és járdáit rendbe kellene hozni. legyen információs térkép melyik sír merre van?
Főleg halottak napja környékén kellene a szeméttárolókat sűrűben üríteni.
Nagyon sokszor gyomos a temető nagy része.
Csak a görög-katolikus kiváló. A többiről alkottam most véleményt.
Folyamatosan rendezzék a temető területét!
Mire kapják az egyházak az adományokat és az adó 1%-át és a jelentős összegű állami támogatásokat?
Komoly összegbe kerülnek a sírhelyek és azt is fizetjük, hogy gondozzák a temetőt és a környezetét.
Van tennivaló! 
Lopás elleni felügyelet biztosítása.
Az egyház fogadja el felajánlott önkormányzati segítséget.
A temető rendbetartása kívánnivalót hagy  maga után.
Adjátok vissza az emberi méltóságot! Olcsóbb megfizethető temetéssel.

Szerintem először a temetők környéki kerítést javítanám. A síremlékekhez való eljutás ami nagyon katasztrofális 
főleg esős időszakban. Szervezetlen a szemétgyűjtés. Több kutat és illemhelyet helyeznék ki.
Kincses katasztrofális 2014-ben még halottak napján is. Egy új megtervezett praktikus kialakítású temetőre lenen 
szükség mely az önkormányzat tulajdonában, gondozásában lenne + új törvényre (hozzátartozók feladatit is 
magában foglalóan)
Több dolgozóra lenne szükség a feladatok ellátására.
Az utakat, beleértve a temető távolabbi részeit is rendezni kellene. A füvet gyakrabban nyírni a sírok körül, mert az 
idős emberek nehezen közelítik meg. Ritkábban tudnak kilátogatni szeretteikhez. Őket segíteni kellene a sírok 
gondozásában is.

Kifogásolom, hogy egyes helyeken a nagy fák levelének lehullása és ágak rongálják a fedett sírhelyek állapotát.
Temetőkben borzalmas viszonyok uralkodnak ami szégyen egy ekkora városban. Szeretnénk, ha a füvet és a 
szemetet rendeznék! Kivitt virágot ne lopják el!
Csak a katolikus temetőt ismerem és ott fontos az utak karbantartása, a fák metszése.
Sokféle ember sokféleképpen gondolkodik a sírfenntartással kapcsolatban ezért a temetők intézményi fenntartására 
van szükség. Erre az egyházak alkalmatlanok(Kincses temető)!
Ha esik az eső csak gumicsizmában lehet kimenni. El kérik a rengeteg pénzt és eltűnik. WC nincs is, ivóvíz sincs. 
Kihasználják, hogy nincs más lehetősége az embernek.
A katolikus temetőben jószerivel csak kétszer kaszálják  a füvet. A főbejáratnál gondozatlan az iroda környék. Sok a 
lopás, az ültetett virágot is kilopják  a földből.
A Dilinka temetőben nincs kerítés. Szelektív hulladékgyűjtést! A temetőcsősz, mint közalkalmazott összkomfortos 
szolgálati lakással rendelkezzék és fogalmazzák át a feladatait. parkolási lehetőség állandó korszerűsítése. Ne 
névtelen borítékban küldjék a véleménykérő kérdőívet!

Mivel hozzátartozóink Békés megyében vannak ezért nagyon ritkán járunk a helyi temetőkben. A nyáron kétszer 
voltam a katolikus temetőben. Akkoriban tiszta, rendezett körülményeket találtam. A többi temetőt nem láttam.

Az önkormányzati temető nem megoldás,már sok az elhunyt hozzátartozó, közös üzemeltetés kellene. Gépkocsival 
való közlekedés, a Dilinka temetőben az egyetlen keskeny úton nagyon nehéz, amikor sokan vannak. Jó lenne egy 
másik kijárat is. A Kincsesben is nehéz a közlekedés a kerülés szempontjából. Nehezen közlekedő időseket csak 
gépkocsival lehet csak szállítani. Gyalogolni nem tudnak (temetéskor és halottak napjakor gond)

A sírhely megváltása túl drága (90eter Ft.). Az összeget lehetne  a temető fejlesztésére fordítani. Ivóvíz nincs. WC-t 
több helyre lehetne kialakítani. Pihenő helyek létrehozása. 3 fő bejárat betonozása a katolikus temetőben)..

Temetők állapota sok esetben elhanyagolt. A fő közlekedési útvonalakon kívül  a sírok nehezen közelíthetőek meg.
Szeretném, ha sűrűbben nyírnák  a füvet és szállítanák el a gazt.Legyen önkormányzati tulajdonban.



Gyakoribb szemétszállítása kellene. Ne szórják szét a szemetet szállítás közben. ne szórják a  lekaszált füvet a 
sírokra.
A hódmezővásárhelyi temetők állapota katasztrofális. 4. pontban a válaszom igen, ha az összeget a temetők 
felújítására költik. kérjenek véleményt a szombathelyi Jáki úti temetőről az önkormányzatukon keresztül. Ott a 
finanszírozás által gyönyörűek a temetők.
Utóbbi időben a Dilinka temetőbeli állapotok javultak (ravatalozó, susnyó írtás), de messze el marad a 
kívánalmaktól( utak, wc, ivóvíz stb...)
Szemétszállítást gyakrabban megoldani szíveskedjenek!
Virág és koszorú lopások megakadályozása, mellék utak járhatósága, növények ápolása és metszése.

A sírok környékén a fűnyírást sűrűbben elvégezni. Magát a síremléket a hozzátartozók tartsák rendben.
Debrecenben nézzenek körül (utak, terek, épületek példaértékűek)
Elég borsosak így is a sírhelyek. Kérdezzék meg a csongrádi önkormányzatot a finanszírozásról. Buszjáratok ritkák a 
temetőkbe.
A Kincses temetőben a sírok megközelíthetetlenek a gaztól és túl közel vannak a sírok egymáshoz, veszélyes 
közöttük közlekedni.
Ivóvízellátás megoldása, wc-k tisztítása!
Eltulajdonítják a sírokról a tárgyakat és a virágokat!

Katolikus temetőben vezetékes ivóvíz pár helyen épült WC-nek (víz öblítéses mint más városok temetőjében.
A "Kincses temetőben" a ravatalozó és a főbejáraton túl szinte járhatatlanok az utak esőzés után.
Az utak állapotán van még mit javítani. Szemétszállítás megtörténhetne sűrűbben.

A sírhelyek megközelítése, utak állapota, vízellátás a legnagyobb gond. nyáron gazban, télen sárban járunk.
Elég siralmas, hogy messzire van a víz.

Kincses temetőben maximális a segítség és a nagyobb faágak nyesését vihar után szó nélkül megcsinálják.

Vélemény szerint a hozzátartozók feladata a sír rendbetétele, ha ebben akadályozva vannak akkor térítési díj 
ellenében a temetőt fenntartónak kellene erre lehetőséget biztosítania. A Kincses temető állapota jó a fűnyírással 
vannak csak elmaradva időnként. A többi temető állapota ennél rosszabb. Az illemhely mindenütt tragikus.
A susáni pluszköltség mélyen megrendít.Csak akkor fizetnék a síremlékek gondozásáért,ha már fizikailag nem 
bírnám. Az egyház és az önkormányzat közösen finanszírozhatná a temetőket (pályázatok lehívása). Sármentes utak, 
járdák legyenek.
Szégyen, hogy a város nem tudta rendbe tenni a temetők útjait.
Nem értem és sokak nevében merem mondani, hogy miért kell külön gondozni a város pénzén a milliomosok és  a 
nagy emberek sírját?
Szemetet kiüríteni, füvet időben levágatni! Sok fa elvan halva és oda hull a sírokra. Ha összetöri a fa  a sírokat akkor 
kifogja kifizetni?

Tiszta, rendezett temetőt szeretnék a halottaimnak. Az egyház eddig(Kincses temető) nem így cselekedett.
A közmunkások segítségét kellene kérnie az egyháznak a temető gondozásához vagy az önkorményzat vegye kezébe 
a temetőket.
Siralmas állapotban van a Kincses és  a Dilinka temetőben a csőszház. Az egyháznak erre is kellene áldoznia nem 
csak a sírhelyek árát beszedni.
A Dilinka temető rendbetételéhez javasolnák közmunkásokat. Előre is köszönjük, ha ez megvalósítható! Minden 
elismerés a virágos Vásárhelyért.
Folyamatos a kerítések, járólapok eltulajdonítása.
katolikus temetőről alkottam véleményt. Nem tudom kihez tartozik a nem működő Arany temető? Azzal is tenni 
kellene valamit, mert ott is halottak nyugszanak.
A Kincses temetőben az utak rendbetételét és a szemétszállítást gyakrabban tegyék!
A Kincses temető állapota kriminális! Tavasszal, nyáron térdig ér a fű. A Hősök dombja mögött is nézzenek el, mert 
oda is embereket temettek el. És ezek után még az egyház elkéri a sok pénzt?
Miért van ennyi bejárata a katolikus temetőnek? A hátsó bejáratokat szüntessék meg akkor talán kevesebb lenne a 
lopás! Ne csak a halottak napjakor legyen odafigyelés a rendre! A fiam sírját hetente gondozom. A katolikus 
temetőben a dolgozók jól végzik a munkájukat, de hatalmas a terület. A közmunkások besegíthetnének. A 
református temető rendezettebb.
A susáni templom templom tisztasága sem elfogadható. Az esküvőn a vendégek törölték a port, pókhálót. A többi 
temetőnek egy része jó, de nagyobb része nagyon gazos.
A vásárhelyi temetők állapota összehasonlíthatatlan a szegedi Belvárosi temetővel. 
A Kincses temetőben figyelni kell a koszorúkat, mert ellopják.
Ha a hozzátartozó kéri a sír rendbetételét szolgáltatásként az jó dolog lenne. Persze ne legyen kötelező, de lehessen 
kérni.

Természetesnek tartom, hogy a sírhelyek gondozása a hozzátartozók feladata, de pl: a református temetőben ahol 
térdig ér a gaz, nincs normális wc és az utak járhatatlanok az egyszerűen felháborító. A ravatalozó félkész állapotban 
van és senki nem tesz semmit. A sírhelyek ára horribilis, a gazdátlan sírok tulajdonosait nem szólítják fel. Egy 
őskáosz ami  a református temetőben uralkodik. Szemmel látható, hogy  senki nem törődik a temető kinézetével. 
Azt meg ne várja el tőlem senki, se az egyház, hogy ha kimegyek apámhoz akkor a mellette lévő 4-4 sírt is takarítsam 
ki, ha azt akarom, hogy illőkörnyezetben tudjam elhunytaimat. A katolikusban jobbak az állapotok, de ott is néha 
elmarad  a fűnyírás, és fűnyíróval kell kimennem, mert késik  a kaszálás. De legalább itt a református temetővel 
ellentétben néha nyírják a füvet. A református temető azon részén ahol apám nyugszik még sohasem volt fűnyírás.
javasoljuk  a párbeszédet a Susáni egyházközösség és az önkormányzat között.
A katolikus temető parcellái zsúfoltak, a sírhelyek nehezen megközelíthetőek, a szintbeli eltérések közlekedés 
szempontjából veszélyesek, olyan fafajták találhatók ami nem temetőbe valók, pl: diófa.
Járható, sármentes utak kellenének a sírok között is. Parkosítás jó lenne és kézmosó is létesülne.



A temető egy kegyelmi hely. Azért fizetjük a ránk eső költséget, hogy az egyház azzal jól gazdálkodjon.
A temető bejárati része elfogadható, de a többi hátsórész katasztrofális!

Amíg bírom rendbe tartom a sírokat, mert kötelességem.  Minden jóérzésű hozzátartozó embernek ez kötelessége.
Kincses temetőben lévő csőszház és a kút mielőbbi rendbetételét javaslom. Szégyen ahogy kinéz!
a KATOLIKUS TEMETŐBEN NEM LEHET SOKSZOR A VÍZ MIATT MEGKÖZELÍTENI  A SÍROKAT. Síremlékünk környékéről 
hiányzik az út. Többször kellene füvet nyírni és szemetet szállítani. A száraz fa kivágására való felszólításunkra sem 
történik semmi.
Javaslom +szóró-parcella" létrehozását, ahol a hozzátartozó nélkül elhunytak hamvait is ellehetne szórni, vagy aki a 
temetkezésnek ezt a módszerét választaná.
A Dilinka temető megközelítése és parkolása katasztrofális. A csapadélvíz elvezetése nem megoldott. A kerítés és a 
csőszház tragédia.
Kincses temetőben a szemétszállításnál a szemetet a közellévő sírig hagyják illetve durják.

A rendezettséget úgy gondolom a sírhelyek megváltásával elvárhatnánk. Súlyos 10ezreket kell fizetni 25 évre.
Nagyobb szerepet vállaljon az egyház a temetők fenntartásában, nem csak a sírhelyek kiadása feladata ami drága. A 
temetőkért felelős emberek bérét tegyék közzé!
Az evangélikus temetőnél a kerítést elbontották. Bejárnak a nyulak, az őzek sőt még a tehenek is. Múlt évben 
újraváltottam a sírhelyet 10 évre 34ezr Ft-ot fizettem ( ez szerintem nappali rablás).
Sűrűbben vágjál le  a füvet és ürítsék a szemetest, mert mellette is soka szemét.
Kincses temetőben nagy a gaz, a szemetesek állandóan tele vannak. A sírváltást nagyon soknak tartom. Miért kell 25 
évre megváltan. Miért nem 5 vagy 10 évre? Akkor jobban is bírnánk anyagilag.
A Dilinka temetőbe az egyház hozza rendbe a csőszházakat és alkalmazzon újra temetőcsőszt, már több éve nincs, a 
csőszház romos.
GONDOZOTTAK. LÁTSZIK  A TÖRŐDÉS.
A Kincses temető borzalmas állapotban van.A fű combig ér az utak sárosak.

A szeptember 9.-ei Egyház Megyei Közgyűlésen még nem volt a temetőknek beszámolója, mert időhiány miatt nem 
tudták elkészíteni.Nagy Zoltán lelkész urat kellene meggyőzni, hogy amit csinál az nem jó.

Sok a gondozatlan síremlék.A síremlékek között nagy a gaz.A virágcsokrok, virágok, koszorúk lopása 
folyamatos.Közmunkásokat nem csak a vásosközpontban kellene foglalkoztatni.

Javaslom, hogy legyen lehetőség a temetőben a hamvak szétszórására.A fű levágása a mellékutakon is szükség van.
Nem lehet a temetőket általánosítani. A Dilinka temető egyáltalán ne jó.

Katasztrófa! Nincs az országban még egy ilyen város ahol ilyen szégyen között nyugszanak szeretteink.

Csak a Dilinka temető állapotát ismerem. Sírok közötti területe szükséges lenne. üres sírhelyek gondozása is. 
gyakoribb legyen a fű lenyírása és eltakarítása. A lobot szedjél össze és szállítsák el.A földutak gödreit be kellene 
tömni. Ilyen gyér létszámú személyzet mellett ezek a megoldások kivitelezhetetlenek.
Az elhanyagolt sírok hozzátartozóit büntetném!A lopások miatt megfigyelést alkalmaznék időközönként!Katolikus 
temetőbe NINCS KÖZVILÁGÍTÁS, WC.
A Dilinkában a földutak pocsarasak és egy kis eső után áll rajtuk a víz.
Sáros időben csúsznak az utak, balesetveszélyes. Zúzott kővel kell megszórni a sírokig.
Javaslom, hogy legyen lehetőség a temetőben a hanvak szétszorására.
A Dilinka temetőben szerintem ivóvíz nincs. Wc? ha önkormányzati lesz úgy kellene kialakítani, mint az amerikai 
filmekben látható. Nincs kiemelkedő síremlék csak fű van mindenüttt.
Körültekintőbb környezeti gondozás kellene minden téren.
Több urnafalra sőt több szóróparcellára lenne szükség. A katolikus temető gondozott a Dilinka és az Evangélikus az 
nem.
Napi takarítással ellátott Wc.

A faluk kisebb városok temetői rendesebbek, pedig itt is sokkal többe kerül a sír megváltás és a temetkezés.
Minden temetőben legyen csősz aki felel az állapotokért.
Rossz körülmények vannak a Dilinka temetőben!
Az élő és a művirágos koszorút sokszor ellopják.
A katolikus temető 2 főbejárata esőben járhatatlan
A Katolikus temetőbe a kút nem működik.A Református temető rendbetratásával elégedett vagyok.
Legyen önkormányzati fenntartású!
A sírhelyek közötti füvet sűrűbben lehetne levágni.
A hozzátartozóim síremlékét magam gondozom. Különben a temetők gyalázatosan gazosak. A régebbi sírokon 
embermagasságú a fű. Ritkán viszik el a szemetet.A szüleim sírja melletti dupla sírokon egész dzsungel van.A sírok 
közti utakat is sokszor térdig érő gaz borítja (közel vannak  a főkapuhoz)
A füvet időben vágják le! Nem az államnak fizetünk, hanem az egyháznak.

A legnagyobb sérelem, hogy sorozatosan ellopják a virágokat és  a koszorúkat. Esőben alig lehet átmenni a sártól.
A sírok gondozása a hozzátartozók kötelessége, az utak, a fák bokrok, a szemét szállítása pedig az egyház feladata. 
Nem kevés pénzt beszed a hozzátartozóktól egy temetés során :)
A közös "gondoskodás" az egymásra mutogatás és majd a másik megcsinálja veszélyt hordozza magában. Gondozza 
az egyház ez mindig az ő feladata volt.
A temetők állapotán sokat kellene javítani. Helyes, ha az önkormányzat is ösztönzi erre az egyházakat. Viszont a 
temetők az egyházak tulajdona, a karbantartások, fejlesztések az ő feladata. Az önkormányzatnak van elég 
fejleszteni valója a saját útjain, utcáin, járdáin.
A Dilinka temető nagyon elhanyagolt,talajvizes, nincs aki intézze a temetéseket. Az üres lakatlan csőszház rossz 
állapotban van.
A Kincses temetőben a fűvágás, szemétszállítás nagyon ritkán történik meg. A wc nagyon borzalmas.



Ha az egyház és az önkormányzat együttműködne az meghozná jót (elképzelt tisztaságot és rendet). ha ezt 
választanánk akkor hozzájárulnánk anyagilag. A sírokról lopják a virágot, koszorút, vázát, galambot.
Miért utasította vissza az egyház az önkormányzat segítségét? Nem hogy örülnének neki. Úgy akarják rendezni, 
hogy  a temető belépésekor pénzt kérnek? A Kincses temető külső parcellájában a sírok közt az út járhatatlan. 
Nagyon elfogadhatónak találom a Szent István templomban az urnafal kialakítását is, jó lenne, ha ezt a református 
egyház is átvenné 

A temetők állaga tragikus egész évben! Változás csak a halottak napja előtt történik, az is szegény mértékben.
A katolikusban temető elhanyagolt. Elég sok pénzt kap az egyház nem?

Kincses temetőben csak a díszsírok környéke van rendbe tartva. Az utak állapota rossz. Nincs temetőcsősz.
Az utak állapotával nem vagyok elégedett, mert ha eső esik szinte nem lehet megközelíteni a sírokat. A füvet is 
sűrűbben kellene levágni és összeszedni, hogy ne a sírokon rohadjon el.
Sok esetben térdig érő gazban lehet megközelíteni a sírt.
Az önkormányzat javult, amióta az önkormányzat szerepet vállalt a rendezésében. A Dilinka temető állapotát 
javítani kellene. A hozzátartozók kötelességét kellene jobban hangsúlyozni a síremlékek és környezete gondozása 
miatt.
A Dilinka temetőbe egyszer sem tudtunk úgy kimenni, hogy a szemetesek ne legyenek színig és ne ontsák a rothadás 
szagát.
A csőszház és a bejárat kritikus látvány. Ez a Dilinka temető!
A Dilinka temető látványa kaotikus. A szemetesek színig, a sírok közti utak járhatatlanok. A gondnoki ház az 
összeomlás határán.
A temető útjaira nagyobb odafigyelést! Rendszeres szemétszállítást!
A fű nyírása az utak és a síremlékek között gyakrabban is lehetne.
A Dilinka temetőnek elhanyagolt a takarítása. ha az önkormányzat átvenné akkor nem szeretnénk, ha  a költségek 
magasabbak lennének.
A Dilinka temnető egyes részeinek állapota kritikán aluli. Katolikusban a szemét ürítést ritkának találom. Sokszor 
édesanyám sírját ellepte a szemét. A város valamilyen módon jusson oda, hogy rendezettebbek legyenek a 
temetők.
Általános állapota jónak mondható a katolikus temetőnek, de lehetne gyakoribb a szemétszállítás. Az illegális 
lerakatokat fel kellene számolni!
Rendszeres fűnyírást!
Évek óra kérem a Kincses temető földútjának rendbetételét, mert esős időben a lányomhoz csak úgy tudok lejutni, 
ha felmegyek a dombra a Hősök sírja után van.
Németországi temetők rendezettebbek.
Szemétszállítás lehetne sűrűbb időközönként. 
A két nagy temetőben a legtöbb út nehezen járható. A fű gyorsan nő, a gazdaátlan sírok gondot okoznak, a 
szeméttárolók nagyon tele vannak.
A Kincses temetőben a domb felől tudom a sírt megközelíteni.

Jobban figyelni a temetői lopásokra és a sírhely gyalázásra! Több éven keresztül ellopták az ültetett virágokat.

A Katolikus temetőbe ha bemegyünk a Kutasi út felől és eljutunk a sírig a nadrágunk tele lesz bogánccsal
A katolikus temetőben  a kidőlt fák szállítását megkel oldani. A szemetet sűrűbben szállítsák! Több közmunkást 
lehetne foglalkoztatni a temetők rendbetételével.
Őszi esős időben a személygépkocsik nincsenek kitiltva, így az egész temető sártengerré válik. A burkolatlan utak 
járhatatlanok, a burkoltak elhanyagoltak ami apró kőőrleményekkel javítható lenne. A takarításhoz hiányzik a 
szállítóeszköz.

Halottak napjakor nagyon rendezett a temető, de gyakorta elszomorító. Telítettek a hulladéktárolók, közlekedésre 
alkalmatlan sáros \utak vannak a katolikus temetőben.
Elszáradt fák kivágása, sírok közti fű rendszeres vágását, szemétszállítást, gyújtést, javítást várok!
Úgy tudom elképzelni a rendbetartást, ha az egyház és az önkormányzat közösen végzi ezt afeladatot, mert a 
jelenlegi helyzet siralmas.
Elég kifizetni a sírhely megváltást, a hozzátartozókat(örökösöket) szankcionálni az elhanyagolt sírokért.Lopásokat 
megakadályozni (váza, virágok, mécsestartó). Tapasztalatom szerint a síremlék készítő teherautók rongálják 
legjobban az utakat.
Szeretném, ha egyes temető az önkormányzat tulajdonába lenne, nem-e olcsóbbá tudnák tenni a sír megváltásának 
méreg drága díját.
Egész évben jó , ha kétszer vágnak füvet. Az egyház jó sok pénz begyűjt a temetések alkalmával!
Szorgalmazni kellene azt a nézetet, hogy az elhunyt elhelyezése minél kevesebb helyet igényeljen. Sem egyházi, se 
önkormányztati dominancia ne érvényesüljön.
A sírok közötti csapások, utak rendezettsége, a szemétgyűjtők ürítése rendszeres legyen. Ez lenne a 
temetőgondnokság feladata.

A Kincses  temető állapota borzalmas. Nyáron hatalmas a fű, alig lehet megközelíteni a sír emléket. Ha pedig eső 
után vagyunk ott ahol nincs aszfalt hanem föld út van , nyakig sáros az ember! A Mártélyi út felőli részen ugyanilyen 
rossz állapotok vannak! A szemetes konténerek általában mindig tele vannak azt sem üríti senki! Szerintem ha már 
ennyire drága a temetés akkor az ember elvárná, hogy teljes rend és tisztaság legyen! 
A szemét elszállítása után az utaknál takarítsák fel a szétszóródott hulladékot. A gazt sűrűbben vágják. A sírhelyek 
megváltása olcsóbb legyen.
WC nincs is!

A Kincses temetőben a gondnok mindent megtesz a gondozottságért. Sajnos egyedül van és nem győzi! Az egyház 
rengeteg pénzt beszed, szerintem 2-3 főt igazán foglalkoztathatna! A szemetet rendszeresen szállítani kellene.
A Kincses temetőben  a gondnok nagyon lelkiismeretesen dolgozik. Az egyház ne csak szedje  apénzt zsákszámra, 
hanem a temető rendbetételére és a szemét elszállítására is költsön.



A sírok közötti motoros fűnyírás a sírokat szennyezi. A helyi fóliatakarás nagy segítség lenne. A burkolat nélküli 
mellékutak sárosak.A szemét ürítés nem szükséges időben történik. Ez a Kincses temető.
Nem tudok wc és ivóvíz szolgáltatásról.

A temetőbe történő autóbehajtások korlátozása, őrzése, kivilágítása szükséges lenne főleg halottak napja idején!
Semmi közünk hozzá! Ne avatkozzon bele a város!

Az út esős időben sáros. A katolikusban az elöregedett japán akácfák levelei beszennyezik a síremlékeket
A közmunkások besegíthetnének  a rendcsinálásban.

Legtöbbet a Dilinka temetőbe járok. Ott vannak hiányosságok pl: a temető rendezettségével és tisztaságával.
A Dilinka temetőben a kiskapun nem lehet bemenni a gaztól. A temető nem szalmatároló. Az egész temető egy 
gaztenger.

Az újvárosi Dilinka temetőben se wc, se ivóvíz nincs. A kiskaput nem lehet használni. A szemétszállítással is baj van. 
A temetés is elég nagy megterhelés és a 20.000Ft is nevetséges. Nem szalmatároló!
A hamvasztásos temetés a jövő nagy lehetősége. Ez irányban legyen az önkormányzat többféle lehetőség 
megteremtője. Pl búcsúztatás után a hamvat egy nagy közös kehelybe szórják, fényeffektusok és komolyzene 
kíséretében. És, hogy az egyház ne sajátítsa ki magának Istent!
Járhatatlan utak! Lopás elhárítása! Temetőcsőszök felvétele!
A református temető bekötő útjai borzalmasak.
Jobban odakel figyelni a temetők tisztítására. Fák gondozása, szemét elszállítása, fű lenyírása.
A temetőkben legyen járda, wc, ivóvíz, és ha akarjuk legyen polgári vagy papi temetés. Mivel a temető a vásárhelyi 
emberekért ezért nem kellene 20ezer Ft-ot fizetni a semmiért.
A Kincses temetőről tudok nyilatkozni. Hátul a dombon túl alig lehet a sírokat megközelíteni. Az utal és  a gaz miatt 
félek kimenni.
Nyári időben a fű és a gaz vágása tényleg csak akkor történik amikor térdig ér. A Dilinkában több sír sem közelíthető 
meg autóval a kátyúk miatt. Idősek miatt ez probléma.
A Kincses temetőben a gépkocsival való közlekedésre körforgalmat kellene kialakítani a szűk utak miatt vagy 
egyirányúsítani kellene. A ravatalozót is korszerűsíteni kellene.
Nazarénus temetőben nincs szilárd útburkolat
Ne 1-2 ember végezze  a temető rendezését, mert nem győzi. Fizetünk elég sokat ezért elvárhatjuk, hogy  a temetőt 
rendbe tartsák.
Egyedül a katolikus temető rendezett.

Szerencsére a Kincses temetőben a hozzátartozóim olyan helyen vannak eltemetve amely könnyen megközelíthető.
Különösen a Dilinka temető elhanyagolt. Járható út csak egy van!
A temetőkben csak örökzöld fákat kellene telepíteni. A falevelek befekitik a műkőből készült síremlékeket. Állandó 
probléma.
A Dilinka temető szégyenletes át kell adni valakinek aki szívügyének tartaná a tisztán tartását.

Biztonságosabbá kellene tenni a temetőket, akár kamerák felszerelésével, portaszolgálattal. valamint szabályozni 
kell az autók behajtási lehetőségét, akár díjbeszedéssel. kerítések helyreállítása.
Számomra a legelfogadhatatlanabb, hogy kilopják í frissen ültetett virágokat és  a vázában lévő friss virágokat. 
Esetleg egy kamerarendszer segíthetne ennek megoldásában.
A szüleim síremlékről elvitték a galambot a szüleim sírjáról többször is! a beültetett virágokat meg az őzek lelegelik 
főleg ilyenkor az árvácskát!
A katolikus temetőben néha nagy a gaz.

A református temető ravatala mellé gyorsan növő fákat ültetni, nyáron elviselhetetlen a hőség a szertartás alatt.. A 
vasúti töltésoldalban a töltést rendbe hozni és az utat megszélesíteni. Ez a legelhanyagoltabb temető.
A temetők rendbetétele nagyon sok munkával jár. A síremlékek gondozása mindig a hozzátartozók feladata. Az 
utak, járdák rendbetétele meg az egyházé.
Az önkormányzatnak bőven van  megoldandó feladata. A temetők rendben tartásra az illetékesek feladata azaz 
egyházé.
A temetőkbe több személy kellene a biztonság érdekében. Ez nem  a rendőrség feladata. Az egyházaknak nagyobb 
részt kell vállalnia a temetők gondozásában. Nem csak a sok pénzt beszedni. Köszönjük a kegyeleti napokon a 
rendőrség munkáját!
véleményem szerint a katolikus temetőben a hozzátartozóknak is sokkal többet kell törődniük a sírhely ápolásával 
és rendbetételével.
Közcélú foglalkoztatottak tehetnének a sírok  környékének rendbe téleléért.
Az én véleményem , hogy a síremlékek gondozását a hozzátartozóknak kell rendezni. Azért abban nem értek egyet, 
hogy valaki ledolgozza egész életét ennek az országnak és, ha meghal nem kap temetésére pénzbeli juttatást. Nem 
ennek az országnak élt?
Az unitárius temető elhanyagolt mióta abban  a kis házban nincs gondnok.
Ivóvíz, wc, szállítás szolgáltatások rendbe tartását javaslom.
A Római katolikus temető irodájánál egy rendezettebb parkolót. A kápolnánál is, 1-1 helyen pihenő padok 
elhelyezését. Szemétszállítást intenzívebben.
Minden egyes bejegyzés  a Dilinkára vonatkozik. Sáros időben nem lehet bemenni gyalog. Szemétszállítás ritka, az 
egész temető elhanyagolt.
Az elmúlt években sokat javult az utak állapota. Sok a viráglopás.
javasolnék egy szólóparcella kialakítását. Többször előfordult, hogy a kutakban nincs víz.
Az önkormányzat segítségével a katolikus temető állapota véleményem szerint elfogadható.
A katolikus temetőt belepi a fű.
gyakoribb szemétszállítást! Szégyen a hatalmas szemétdomb a Kincses temetőben.
A Dilinka borzalmas állapotban van. Az egyháznak lenne dolga rendbe rakni, mert temetési, sírmegváltási pénzeket 
kér és cserébe nem tesz semmit.



Dilinkában kapu éjjel-nappal nyitva, meg szaporodnak a lopások, csőszház életveszélyes, a gondnokot csak 
telefonon lehet elérni.

Utak rendbetétele, lejárt sírok megszüntetése, nagyobb parkosítás (fűkaszálás, fák ültetése) Ennyi a minimum.
A református temető állapota sokat javult. A Kincses elhanyagolt és nem gondozott.
Nem lehet könnyű ezek rendbetétele, ha nincs rá pénz.
Sok  a földes út a Kincses temetőben. Hatalmas szeméthegy évek óta randa látvány.
Kialakítani egy megfelelő kegyeleti helyet az urnák elhelyezésére. Külön a szegényeknek és hajléktalanoknak is 
melynek gondozása az önkormányzat feladata lenne.
Lehetne ivóvíz, sűrűbb takarítás a katolikus temetőben.
Temetés  drága a szolgáltatások és utak pedig elfogadhatatlanok.

Legalább a fő közlekedési utakat kell tisztán tartani. Több szemétlerakó hely és több közkifolyó létesítése szükséges.

KINCSES és a katolikus elfogadható állapotú, de a Dilinka az katasztrofális. Véleményem, hogy a tulajdonos 
felelőssége a temető. Javaslom hogy a város is hozzon létre egy önkormányzati tulajdonú temetőt.
A Dilinka és az Izraelita temetők autó nélkül nehezen közelíthető meg.
A Dilinka temető borzalmas. Útjai eső után járhatatlanok
Sűrűbben kellene gazt irtani és a szemetet elvinni.

A Dilinka temetőben levágott fű rákerül a sírokra. Gondnoki ház üres. Ez a hozzátartozókat nem önti el jóérzéssel.
A Dilinka temető már 2 éve gyalázatosan néz ki. Nem értek egyet a 20ezer Ft-os belépési díjjal.

A temetőcsősz közalkalmazotti státuszának visszaállítását. Temetői kerítés és parkolási lehetőség javítása!
Parkolás megoldatlan, kerítés állapota rossz,, fellépni  a virág és fémtolvajok ellen, öszkomfortos szolgálati lakást a 
temetőgondnoknak.
A Dilinkában a csőszház majdnem összedől, utak rosszat, szemétgyűjtők ritkán vannak ürítve.
Sírkertek terjedelmét radikálisan szűkíteni kell.

Főleg a Dilinka temető állapota nyáron kritikus. Alig lehet megközelíteni a sírokat. A mellékutak sárosak.
Ha ki van váltva meg van csináltatva miért kell külön megfizetni, ha valaki meghal? Így is olyan drága  a temetés. 
Sokan ki se tudják fizetni:Ezen kellene változtatni.
Közvilágítás bevezetése fontos lenne.
A református temető külső része elfogadhatatlan.
A sok régi sírt felszámolni.
Kritikán aluli az egyház hozzá állása a temetőkhöz.
A Dilinka temető egy szégyenfolt.
nagyobb személyzetet kell alkalmazni.
Legyen folyamatos kontroll.
Mindenkit megillet az emberi méltóság, a tisztes távozás :)
Elhanyagolt, gondozatlan és nagyon drága a temetés.
Utak borzalmasak. Kutakban hol van víz, hol nincs. Mikor lesz a Dilinkában újra csősz?
Dilinka temetőben a ravatalozó félig van kész.
Katolikus temetőben a vízellátása, a WC lehetősége, a szemétszállítás, a sírhelyek közti járdák színvonala joggal 
kifogásolható.
TÖBB ALKALMAZOTTAL, JOBB FELSZERELTSÉGGEL, ESETENKÉNT MEGHIRDETETT ÖNKÉNTES MUNKAVÁLLALOKKAL 
KELLENE PRÓBÁLKOZNI.
A Kincses temető urna-ligeténél a kialakított járófelülete töltsék fel kővel.
Egy Istent imádunk....
A Kincses temető állapota minősíthetetlen!
Kegyelemsértésnek tartom, hogy a család fájdalmát még 20.000 Ft-tal megterhelik.
Kincseben szükség lenne egy temetőgondnokra.
A Dilinka temető a leggazosabb.
Gyakoribb szemétszállítás lehetne. Több és kulturáltabb wc biztosítása.
A református temetőben a hátsó síremlékek megközelíthetetlenek.
Kincses temetőben hetekig nem ürítik a szemetet.
Alapvető változás szükséges.
A katolikusban kérem a sáros utak feltöltését kőzúzalékkal.
Drágák a temetési költségek.
Derékig érő fűben tudjuk megközelíteni a szeretteinket.
A katolikus temető állapota rendben.
Kincses temetőnél új kocsibejáró létesítése%
Nagyon drága az újraváltás.
Csőszházak rendezetlenek.
A sírhelymegváltási díj aránytalanul magas!
Dilinkában ugyanazok a sírváltási díjak, mint más temetőkben. És ez felháborító!
Ha az önkormányzat felügyeli akkor nagyobb lesz a rend és a tisztaság.
Legalább havonta egyszer kellene a sírok közét kaszálni.
Több közmunkás dolgozzon a temetőkben.
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