Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
45/1998. (IX. 30.) sz. rendelete
a Grőber urnatemető helyi jelentőségű temetőkert védetté nyilvánításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében
biztosított jogkörében, illetve az 1991. évi XX. tv. 85. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva az 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 2. §. (2) bekezdés a) pontja
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi jelentőségű védett temetőkertté nyilvánítja az 1.
sz. mellékletben bemutatott, az Eger, Szederkényi és a Király u. sarkán található, Eger
Megyei Jogú Város tulajdonában lévő 7566 hrsz-ú temetőkert ingatlant.
2. §.
A Grőber urnatemető helyi jelentőségű védett temetőkert rendeltetése:
− az utókor számára őrizze meg a temető fennmaradt, eredeti arculatát,
− tartsa fenn jelenlegi természeti értékeit, különös tekintettel a védett fákra (3 db
piramistölgy),
− tartsa fenn az építészeti értékeket - különös tekintettel az országos, vagy helyi jelentőségű
nevezetes személyek sírjaira, kriptáira és a kovácsoltvas kerítésekre.
3. §.
A védett terület általános kezelési utasítását ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
4. §.
A rendelet megszegőivel szemben a hatályos természetvédelmi jogszabályok előírásait kell
alkalmazni.
5. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Eger, 1998. augusztus
Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Dr. Ringelhann György sk.
polgármester
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1. Bevezetés

A temetokertek a város zöldfelületi rendszerének különleges szerves részei, mert
összefüggnek a kegyelettel, a halottkultusszal és kialakításuk a temetkezési szokások
függvénye. A temeto a településhez kötött létesítmény, a településsel együtt fejlodik, hiszen
az emberi élet természetébol következik a halál, amely szükségessé teszi a temetkezést.
A temetoügy és tágabb értelemben az egész temetkezési szolgáltatás szerves része a
társadalom életének. Logikailag beletartozik abba , amely a szülootthonokkal kezdodik és az
egészségüggyel folytatódik. Nincs semmi, ami e folyamatból kirekesztené a temetoügyet és a
temetkezési szolgáltatás dolgozóit. Mert a születés valóban örömteljesebb, mint a halál. De
egyenlové teszi oket a szükségszeruség.
A Grober temeto a város déli részén, a Hatvani Hóstya területén, a Hatvani temetovel
szemben, a Király utcában, a Szépasszonyvölgybe vezeto út mentén fekszik.
A Grober urnatemetoben a múlt és a jelen sajátosan keveredik, illetve mozaikszeruen egymás
mellett található, a régi síremlékekkel, árnyas fáival békés pihenést szolgáló temeto. A régi
kolombáriumfalak központi elhelyezésétol eltekintve igazi városi érték.
Az Országos Muemlékvédelmi Hivatal a Grober temeto muemlékileg védetté nyilvánítását
nem kezdeményezte, mivel a síremlékek helytörténeti jelentoségükön túlmeno országos
jelentoséggel sem történeti, sem muemléktörténeti szempontból nem rendelkeznek.
Örvendetesnek tartotta viszont a Hivatal, hogy a Polgármesteri Hivatal megindítja a helyi
védelem alá helyezést célzó eljárást, ezáltal garantálja a történetileg értékes objektumok
megmaradását.

2. Történeti áttekintés
A Panoráma magyar városok sorozatában megjelent Eger kötet (1991) a Grober temetorol
említést sem tesz, pedig a Grober temeto Eger város történelmének egy része.
A püspöki várost az 1800-as szüret idején ábrázoló térképen a Hatvani temeto már szerepel, a
Grober még nem.
Ugyanis a temeto területe 1866. augusztus 31 elott még magántulajdonban volt, a Ruttner
majd a Szabó család kezelésében. A Szabó családtól a város 1866-ban a százaléki és aláírási
költségekkel együtt 701 frt 28 kr-ért vásárolta meg, hogy a területen régi szükségleteket
kielégítve temetokertet hozzon létre. Id. Grober Ferenc 400 frt-ot adományozott a városnak a
kert megvételére, melynek fejében a város a legnagyobb területu sírhelyet ingyen biztosította
a Grober család számára.
A temetokert tervét mielott a képviselotestület megtárgyalta volna, az Eger c. folyóiratban
részletesen megjelentették a lakosság tájékoztatása céljából.
[a.) melléklet]
A mintegy 1050 négyszögöl kiterjedésu telek városi tulajdonba kerülésekor elhanyagolt
állapotban volt. Nagy részét gyümölcsfák borították, valamint egy lakóház két szobával,
melléképülettel és a kert közepén egy zöldségespince állt leromlott állapotban.
A temetőkert tervének készítésekor a sírok beosztásánál többféle szempontot vettek
figyelembe. A legnagyobb kiterjedésu sírhely Grőber Ferenc tulajdonába került, amely
eredetileg a pince területe volt.
A temetokert növényborítottságát illetoen tervszeruséget javasoltak a megfelelo növényfajok
kiültetésével és elrendezésével (szomorúfuz, koris, fenyo, fehér nyár fajokat), a kofalkerítést
pedig egyszeru élosövény beültetésével tervezték.
A temeto jelenlegi elrendezodése azt mutatja, hogy az akkori terv nem valósult meg
teljességében.
A terület a Földhivatal nyilvántartásában 1868. február 6-án már temetoként van bejegyezve.
A Grober temeto több évtizeden keresztül számos jómódú, valamint helyileg és országosan
ismert személyiség temetkezésére szolgált.
A temeto történetében egy sajnálatos fordulópont következett be 1970-ben, amikor Eger
Város Tanácsa VB. 41/1970. sz. határozatában az Eger Városi /Grober/ temeto lezárására és a
hagyományos temetkezési forma megszüntetésére intézkedett és a temeto hagyományos
részének kiurítését- a 25 éves kegyeleti ido elteltével 1994. szeptember 22-tol elrendelte.
A határozat alapján a temetoben kizárólag urnás temetkezés történhetett, a sírhelyek és
sírboltok újraváltását nem engedélyezték.
A határozatot követoen rengeteg sírhelybol vitték el a hamvakat, szállították el a síremlékeket
és kovácsoltvas kerítéseket. Többek között említést érdemel az a sajnálatos tény, hogy
legeloször éppen a Grober család hamvai lettek exhumálva és elszállítva, pedig a család nagy
szerepet játszott a temeto létrehozásában.

A Városszépíto Egyesület és a temetoben eltemetettek hozzátartozóinak kérésére az Eger
Város Tanácsa VB. 41/1970. sz. határozatának az 1994. szeptember 22-tol történo kiürítésre
vonatkozó rendelkezése 1989-ben a 132/1989. /X. 5. / sz. VB. határozat alapján módosításra
került.
A módosító határozat elrendelte a város történeti szempontból jelentos személyiségei,
valamint képzomuvészeti értéku síremlékek megtartása mellett további urnafalak létesítését.
A temetot továbbra is csak urnás temetkezésre lehet használni.
A temeto hagyományos részének kiürítésére vonatkozó korábbi döntés megváltoztatását
követoen Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fomérnöki Irodája közzétette a
sírhelyek újravásárlási igényének bejelentésére szóló felhívást.
A hagyományos sírhelyek egy része azóta megváltásra került, egy részük viszont továbbra is
gazdátlan.
A kolombáriumok és urnasírhelyek létrehozása az igényeknek megfeleloen folyamatosan
történik.

3. A temeto jelenlegi állapota
Ma a temető csaknem szabályos téglalap alakú, külső utcák felöli mérete 70,5 x 57,5 m.
Összterülete: 4054 m2
Az urnatemetonek egy bejárata van, amelynek kialakítása megfelelo. A temeto és a Király
utca között kialakított aszfaltozott parkoló a látogatók parkolási gondját megoldja.
A fotengely mentén kialakított kolombáriumfalak miatt fogadótér nem alakult ki. A
szertartásra nagy létszámban érkezok csoportosúlni csak a temeton kívül, a parkoló területén
tudnak. A bejárat tengelyében lévo széles (3 m) burkolt út veszi át a "felvonulási" tér
szerepét.
Épületek:
Az urnatemetoben épület nincs. A szertartás, a tárolás a Hatvani temetoben oldható meg.
Gazdasági épület, esoteto nem épült.
A temeto felújítására, további hasznosítására készült egy építészeti terv Csemez Attila által,
aki a fobejárat tengelyében, a szovjet katonák emlékmuve helyére ravatalozó megépítését
javasolta. A terv kivitelezése nem látszott megvalósíthatónak.
Az Egri Városszépíto Egyesület javasolta a Lovag-Tóth síremlék felújítását, amely az urnás
temetések alkalmával a ravatalozás és a szertartások helyszínévé válna
[b.) melléklet].
Az építmény olyan állapotban volt, hogy helyben megtámasztásokkal, dúcolással nem lehetett
helyreállítani, csak az építmény teljes elbontásával és késobbi újjáépítésével.
A tervezo körültekinto lebontást javasolt a balesetvédelmi és óvó rendszabályok betartásával.
A felújított síremlék az eredeti síremlék helyén, de kissé elfordítva került kijelölésre, ezáltal
az építmény kedvezobb elhelyezést nyert.
Úthálózat
A fotengely és az újonnan felállított kolombáriumfalakhoz vezeto utak aszfaltozottak. A
szovjet emlékmu elotti-körüli tér „zöldbeton” burkolatot kapott. A temeto többi részén, a
kripták és a sírok között füves sáv van.
Padok
A temetoben kevés pad található, a szovjet emlékmu mellet helyezkedik el 2 db pad,
valamint néhány sír mellet elofordul egy-egy egyszeru kopad.
Közmuvek
A csapadék a burkolt utakról az enyhe lejtésu felületre ráfolyik és a talajba szivárog.
Szennyvízelvezetés, közvilágítás a temetoben nincs. A bejárat melletti csapnál a túlfolyó víz a
csapadékcsatorna-hálózatba folyik.
Hulladékgyüjto
A bejárat melletti konténer biztosítja az elhervadt virág, az elszáradt koszorú, a lehullott levél
gyujtését.
A rendszeres szállítás, ürítés miatt a konténer közelében kellemetlen szag nem keletkezik.
Sírmezo, kolombárium

A temeto kialakításának eredeti terve (1866) nem valósult meg teljességében. A
ravatalozónak, valamint a gazdasági épületeknek nyomát sem lehet megtalálni.
A bejárattal szemben - két sír helyére - került a szovjet hosi emlékmu. Az emlékmu mögött
pedig kerítésfalszeruen terméskobol építették a munkásmozgalmi díszfalat urnák
elhelyezésére. A mintegy 24 m hosszú "dísz"-kolombárium falat a 70-es években építették az
akkori kor divatjának megfeleloen. A termésko falban 40 urnafülkét alakítottak ki vízszintes
és függoleges irányú táblák elhelyezésével. A "disz"-kolombáriumba eltemetettek között
szerepelt Szocialista hazáért érdemrend tulajdonosa, városi díszpolgár, a Néphadsereg
halottja. Innen sok urna áthelyezésre került, a díszfal funkció megszunt.
A sírhelyek a nyilvántartás alapján ma is eredeti számozásúak. Mérvadónak az 1961-ben
készült listát tekintették, habár a 254 sírhelyet tartalmazó listán 84 üres hely volt (33%). A
tanulmányterv (1990) sírhelyfelmérő vizsgálatában a kolombáriumokkal együtt 149 sírhely
szerepel, amely azóta tovább bővült.
A sírhelyek arab számozásúak, a kolombáriumok római számozásúak, illetve betu jeluek.
Kripták:
Az urnatemetoben ma 40 kripta van, állapotuk különbözo. Sok közülük beomlott, kirabolták,
helyenként háborús sérüléseket oriz, valamennyin nyomot hagyott a hosszú évek
gondozatlansága. Különleges bánásmódot igényelnek, ugyanis a gondozatlan rossz állapotú
kripták - amelyek újraváltása nem történt meg - helyreállítása rendkívül költséges, valamint
helyükön új urnahelyek elhelyezése szintén nem egyszeru feladat.
A Polgármesteri Hivatal, valamint a Városszépíto Egyesület munkájának köszönhetoen a
kriptákat megszabadították a burjánzó bozótoktól, a sírokat kitisztították, helyreállították, az
omladozó emlékmuveket kitámasztották vagy a kotárba szállították [c.) melléklet].
A temetoben több nevezetes személyiség van eltemetve, akik Eger város történetében,
közéletében, kultúrájában jelentos szerepet játszottak.
Összesen 35 kerítés maradt meg, amelyek a Grober temeto hangulatát, jellegét egyértelmuen
emelo motívumok. Az egyszerubb, az igényesebb, az elegánsabb és a szebbnél-szebb
kovácsoltvas kerítések a vagyon, a társadalmi rang megjelenési formái. A kerítések zöme
felújításra szorulna.
Növényállomány:
Változatos fajösszetételu és egészségi állapotú fák találhatók itt. A koncepcionálisan telepített
fák száma alacsony. A piramis alakú - ma helyi védettségu - tölgyek, valamint a szovjet
emlékmu környékén lévo lucfenyok lettek a temeto meghatározó fái. A többit valószínu a
hozzátartozók ültették ide, vagy magról nott.
A 70-es évek elején végrehajtott bozótirtás után vált lehetové a kolombáriumok felállítása. A
rehabilitáció elso lépését a cserjék eltávolítása, a temeto kitakarítása jelentette.
Jelenleg a temetoben nagy, közepes és kisméretu fák, lombhullatók és örökzöldek, cserjék
egyaránt találhatók. A fás növények egy része pusztul.
A fák többsége síremlékek, kerítés kripta közelében található. Egyes fák megerosödése
síremlékek pusztulását okozta.

4. Javaslatok a temeto védelmére, fenntartására és további fejlesztésére
A múlttal szembeni kötelezettségünk, hogy megorizzük oseink emlékét, de vele
párhuzamosan gazdálkodnunk kell a temetoterületekkel. Ez többek között azt jelenti, hogy fel
kell szabadítani a lejárt parcellákat.
Az urnás temetkezési forma térhódításának üteme elsodlegesen a halotthamvasztás
elterjedésének függvénye, amely az utóbbi idokben egyre népszerubbé válik.
A Grober temeto hangulata valamennyiünket óvatosságra int. A semmit se vagy alig
változtassunk szemléletet dr. Löffler Erzsébet egyértelmuen megfogalmazta: "Indokolt
megorizni minden építmény-jellegu síremléket abban az esetben is, ha már nem gondozza
azokat senki." [d.) melléklet]
Az adottságokhoz alkalmazkodás szellemében és a szukös anyagiak ismertében célunk, hogy
a síremlékeket, a kolombáriumfalakat a helyükön hagyjuk, a kriptákat, vasrácsos kerítéseket
megorizzük. Gazdálkodni ezért elsosorban az üres sírhelyekkel tudunk, ahonnan a síremléket
és a hamvakat is elszállították [e.) melléklet - sírhelyek jegyzéke, javaslat a felhasználásra].
1. A temeto továbbra is csak urnás temetkezésre szolgál, ezért az igényeket kielégítve
biztosítanunk kell urnaelhelyezést kolombáriumokban, urnasírokban, vagy urnafülkékben [f.)
melléklet - helyszínrajz a temeto jelenlegi sírhelyeirol].
2. A gyászszertartásokhoz - az idojárási szeszélyektol is megóvó - ravatalozó építése továbbra
is a tervek között szerepel Szabóné Bablonkai Ildikó tervei szerint a Lovag-Tóth síremlék
helyén.
3. A közös emlékezéshez emlékhelyet kell biztosítani (környezetbe illo pihenopadok
elhelyezésvel együtt).
4. A megmaradt, meg nem hosszabbított urnák elhelyezését biztosítani kell.
Ennek érdekében került kialakításra az un. Mindenki Sírja, amelyben ezen urnák
kegyeletteljes módon elhelyezhetok.
Eredetileg a Mészáros család kriptája volt, a család a hamvakat és a síremlékeket elszállította.
A kripta 1997-ben felújításra került a kovácsoltvas kerítéssel együtt. A Mészáros család
leszármazottja felajánlotta a kriptát „Mindenki” sírja céljából.
5. A kolombáriumok elhelyezését nem a temeto központi területeire, hanem a kerítés mellé
tervezzük, az urnasírokat, urnafülkéket pedig a temeto egész területén szétszórtan elhelyezve.
6. Javasoljuk a pusztuló kis fák kivágását, valamint a kriptát, kerítést károsító, tönkretevo fák
többségének folyamatos eltávolítását, a nagy fákat meg kell óvni. Az árnyat adó idos nagy
fákat mindaddig helyükön kell hagyni, ameddig egészségesek. Cseréjükre adott esetben csak
néhány évtized múlva kell sort keríteni.
7. Az urnafülkék virágkiültetése a hozzátartozók magánügye. Az urnasírokra viszont hantot
emelni nem szabad, s azokra csak növények foltszeru ültetését szabad megengedni.

8. A védett sírhelyek, a kovácsoltvas kerítéses kripták, a díszfal és az új rendeltetések (kőtár ,
új urnafalak) miatt a kötöttségek a kerítések mentén a legnagyobbak . A tömör falak,
kerítések mentén kolombáriumok létrehozását javasoljuk.
9. A kolombáriumok elhelyezését nem a temeto központi területeire, hanem a kerítés mellé
tervezzük, az urnasírokat, urnafülkéket pedig a temeto egész területén szétszórtan elhelyezve.
10. Az új urnafalak létrehozásával ki kell alakítani az útkapcsolatokat is.
A Grober temeto jellegének megtartása a fokozatossági elv érvényesítésével lehetséges.
a. Eloször ezért csak az üres helyeken tervezzük további urnahelyek létrehozását (azon
sírhelyek esetében, amelyekbol a hamvakat és az emlékmuveket elszállították, valamint
újraváltásuk nem történt meg, vagy a család hozzátartozói nem tartottak igényt a sírhelyre).
b. A folyamatos urnaelhelyezési kényszer következtében felmerül egyes nem védett, de
megorzésre érdemes síremlékek áthelyezési igénye. Ennek kielégítésére a felso parcella
sarkában lévo (29. számú) sírhelyet jelöltük, melybe 2 db. emlékmű már elhelyezésre került.
A sajátos fenntartva-fejlesztés ismeretében a kivitelezésszerű gyors megvalósítás a Grőber
temetőben nem képzelhető el. A kolombáriumok, az urnafülkék, az urnasírok iránti
igényeknek megfeleloen a keresztirányú utak folyamatosan megépíthetok, mellettük az
urnafülkék elhelyezhetok urnasírok kialakíthatók, díszfák, évelok ültethetok.
Az Urnatemeto fejlesztése egy hosszabb megvalósítási folyamatot jelent. A folyamatos
bővítés, újabb urnák elhelyezése egyidejű kivitelezést nem is tenne lehetővé. A fenntartás
jellegű megvalósítás a siker záloga.
A fenntartás során kell:
- a pusztuló fákat eltávolítani
- az újulatokat idejében kivágni
- az elgyomosodást megakadályozni,
- a füvet nyírni
- az elszáradt ágakat levágni
- az otthagyott tuskókat kivenni
- az urnasírokon az évelőket ápolni
- az őszi lombot összegyujteni
- a havat eltakarítani
- a virág és gyepfelületet locsolni
A felhagyott síremlékek az idojárás hatására, a fák gyökereinek feszítésére, esetleges
rombolások miatt pusztulnak.
Aládúcolás, megtámasztás helyett folyamatos javítással a maradandó károsodások
megelozhetok. Javasolt évente legalább egyszer komuves jellegu munkák elvégzése, illetve
rendszeres ellenorzés bevezetése.
A temeto természeti és muvi elemek sajátos együttese, bármelyik túlsúlya anomáliákat
eredményez. Az elburjánzott, elbokrosodott temeto és a fátlan, kopár temeto is a fenntartás
hiányát jelzi. A rendezett, ápolt pedig a szemléletformálás egyik eszköze lehet.

Hiszen tekintet nélkül korra, nemre, foglalkozásra és képzettségre temetobe mindenki jár,
ezért nem lehet közömbös milyen temetobe látogat a lakosság.
A temeto fenntartását, alakítását annak reményében kívánjuk végezni, hogy a
megemlékezoknek, a pihenésre vágyóknak, a muvészeti emlékek, a várostörténet iránt
érdeklodoknek ismert, kedvelt helyévé váljon.
Szeretnénk, ha az ápolt Grober temeto mielobb a város idegenforgalmi látványosságainak
sorába lépne.
Ezt célozza az a törekvés, hogy a Városi Grober Urnatemeto helyi védelmet élvezzen és a
folyamatos fenntartás biztosítására megfelelo fedezet jusson évente.
A Fomérnöki Iroda fenntartásában lévo Grober urnatemetoben 1998 évben a Virágos
Magyarországért Verseny Fozsurije is megtekintette és országos publikációra érdemesnek
tartotta a látottakat, nagyra értékelve a Polgármesteri Hivatalnak a temeto megmentésére
irányuló törekvéseit.

GRŐBER TEMETŐ
(sírhelyek jegyzéke)

1. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
Grober Ferenc (meghalt:1901)
Résztvett a temeto alapításában,
támogatta létrehozását.

magas

pénzösszeggel

Niemchik Lujza (1894-1977)
2. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Kántor Nándor (1879-1939) tanár
Károly Gyula (1842-1916) királyi tiszt

3. sz. sírhely:

A síremlék kotárba kerülését
urnafülkék elhelyezhetok.

követoen

urnasírhelyek

vagy

Gombos Gyuláné (1908-1961)
Kovács Árpádné (1874-1961)
Kovács Sára (1911-1965)
4. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Simáczius Gusztávné sz. Cséka Róza (1836-1895)
Simáczius Sándor (1860-1861)
Simáczius Rózsa (1850-1862)
Simáczius László (1871-1871)
Simáczius Ilona (1870-1877)
Simáczius Miklós (1880-1881)
Simáczius Gusztáv (1831.-1916)
Simáczius Béla (1869-1933)
Simáczius Andor (1858-1926)
Simáczius Andorné sz. Seletvári Janik Róza (1859-1939)

5. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
Seletvári Janik Rudolf (1821-1885)
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvéd
ornagya volt. 1873-ban nemességet kapott, majd 1877-ben
nyugalmazzák.
ifj. Janik Rudolf (1866-1882)

Janik Auróra (1871-1895)
Seletvári Janik Rudolfné
sz. Nagyselmeczi Kaszanitcky Auróra (1838-1922)
Böjtöki Bene Lajosné sz.Seletvári Janik Lujza (18721914)
Janik Gyuláné sz. Tamási Erzsébet (1914-1958)
Seletvári ifj Janik Gyula
id. Janik Gyula
9. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Búzás Jánosné sz. Peró Erzsébet (1887-1966)

10. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely.
Thuránszky Marcellné sz. Czarniakowszky Karolina
(1833-189..)
Thuránszky Marcell
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban
honvédként harcolt.

13. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt.
Bárány Géza (1880. január 8. - 1932. szeptember 5.)
Egykori városi fomérnök, fürdoigazgató. Mint fomérnök
értékes muködést fejtett ki a város rendezése és fejlesztése
terén.
Bárány Gézáné sz. Katinszky Katalin (1870-1944)
Bárány Dénes (1916-1991)
Bárány Ilonka (1905-1906)

14. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
özv. Eisenmayer Viktorné sz. Bajzáth Emilia (1835-1901)
Bajzáth Sándor (1842-1902)
Bajzáth László (1869-1906)
Dr. Bajzáth József (1902-1955)
Dr. Bajzáth László (1903-1957)

15. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
Sajosy Alajos (1836-1901)
A múlt század II. felének neves helybeli festoje, alkotásai
Heves megye több helyén megtalálhatók (pl.: Deák Ferenc
arcképe a Megyeházán, Kossuth Lajos arcképe a Városháza
termében, Samassa József érsek arcképe a belvárosi plébá-

nián). Az egri Ciszterci Fogimnáziumban tanított rajzot, de
emellett oktatott az Érseki Tanítóképzoben is. 400 koronás
alapítványt tett szegény, tehetséges fiatalok továbbtanulásának biztosítására.
Sajosy Margit ( -1934)
Sajosy Alajosné sz. szeghalmi Széchenyi Ilona (1846-1896)
16. sz. sírhely:

Az obeliszk áthelyezését követoen urnafal létesítheto.
Jankovich Adolfné sz. Brudermann Gizella (1857-1908)
Jankovich Tivadar (hosi halált halt 1915 máj. 1-én)
Jankovich Adolf (1851-1930)

17-18. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
Máder György (1935-1937)

19. sz. sírhely

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
szadai Zábránczky István
Gondos Rozália
Zábránczky Ilona
Privitzer Lászlóné és Rozália
Dollitsch Károlyné

20-21. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt
Timon Ákos (1850 augusztus 27.- 1925. április 7.)
Egri születésu világhíru jogtörténész, egyetemi tanár. A
Pázmány Péter Tudományi egyetem rektora volt. O
készítette
elo
a
kongruatörvényeket.
"A
germán
osalkotmány"-ról megjelent munkájával szerzett magának
az egész világ tudományos köreiben hírnevet.
Timon Ákosné (1870-1956)
Timon Aurél (1888-1931)
Timon Bertalanné sz. Dombrády Mária (1822-1899)
Timon Zoltán (1856-1916)
Guggenberg Miklós (1884-1918)
Guggenberg Ildikó (1921)
Timon Béla (1852-1935)
Guggenberg Stefike (1917-1938)
Timon Béláné sz. Erdélyi Terézia (1866-1944)
Guggenberg Miklósné sz.Timon Mária Magdolna
(1891-1950)
Guggenberg Alice (1910-1982)

22-23-24. sz. sh.:

Megmaradó sírhely

Scholz Rezso (1876-1924)
Scholz Rezsoné sz. Exinger Viktória (1876-1950)
Dr. Lukács Gyula (1895-1962)
Lukács Gyula (1921-1942)
Exinger Ferenc (1836-1908)egri fokáptalan nyug. tiszttartó
Exinger Ferencné sz. Újlaky Ilona (1844-1914)
25. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Schneider József (1884-1962)
neje Csereniczky Margit (1885-1961)

26. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt, megváltásra került.
Tamáskovics Mártuska (1907-1923)

29. sz. sírhely:

Kotár került kialakításra az áthelyezett obeliszkek számára.
Hám Tibor (1889-1892)
Hám Ignác (1849-1920) fotanácsos

30-31. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt
bagaméri és kálnoki Kálnoky István (1836-1909)
Kálnoky Istvánné Fehérpataky Eleonóra (1852-1924)
Dr. Kálnoky István (élt 67 évet)
Dr. Kálnoky Viktor (1884-1950)
Szentistvány József (1888-1944)
Szentistvány Józsefné Kálnoky Etelka (1893-1960)
Lengyel Endre (1879-1937)
Lengyel Endréné Kálnoky Ilona (1887-1937)
Kálnoky Anna (1879-1965)
Dr. Lengyel Endre (1923-1996)

32-33. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt
Ruzsin Manó (1841-1907)
neje Paritska Gizella (1864-1939)
Elek Ernőné Ruzsin Irma (1902-1965)
Práff Nándorné Ruzsin Erzsébet (1898-1965)
Práff Nándor (1894-1966)
Gőzmalomtulajdonos, a Hevesvármegyei Malomszövetség
Elnöke, a Magyar Nemzeti Bank Egri Fiókjának cenzora
volt.
Elek Miklós (1940-1976)
Elek Ernő (1901-1987)
Huba György (1930-1988)

34-35. sz. sírhely: Megmaradó sírbolt
kispataki Menyhárt Mihály (1845-1915)
neje Pásztory Felícia (1855-1916)
Dr. Menyhárt Dezső (1874-1940)
Menyhárt Erzsébet (1812-1909)
Menyhárt Erzsike (1908-1909)
36-37. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt
aknasugatagi Kósa Kálmán (1842-1913)
királyi it. táblai bíró
aknasugatagi Kósa Kálmánné könyöki Gáspárdy Malvin
(1860-1936)
Dr. Kósa Kálmán (1888-1958) miniszteri osztályfonök
Dr. Kósa Kálmánné (1899-1965)
Katóka (1923-1923)
Kósa Kálmán (1919-1944)
szogorló orvos egyetemi gyakornok
Kósa Zoltán (1890-1953) ny. áll. jószágfelügyelo

38. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
Gáspárdy Katinka (1866-1944)
Az egri zeneiskola alapítója. Az O tevékenységével kezdodött Egerben komolyzenei nevelés, mert nemcsak, mint
zongorista adott kiváló elméleti- és gyakorlati képzést növendékeinek. 1938-ban munkásságáért miniszteri oklevelet
kapott. Évtizedeken keresztül az Angolkisasszonyok Egri
Intézetének zongartanára volt, zeneelméleti tankönyvet is
írt.

39. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében urnasírok elhelyezhetok.
Révész Károly
Révész Károlyné

42-43. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.

szendrői Kovách Kálmánné Várnay Etelka (1855-1901)
szendrői Kovách Kálmán (1876-1916) főszolgabíró
szendrői Kovách Kálmán (1848-1918) udvari tanácsos
szendroi Kovách Gyula (1881-1908)

46. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Deák Mariska (1887-1914) tanárno
Deák Mihályné Krupinszky Paulina (1855-1923)
Deák Mihály (1853-1931)

47-48. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt
Remenyik Ferenc (-1856)
Remenyik Viktória (-1864)
Remenyik Lajos (-1866)
Remenyik fanni (1834-1908)
Remenyik Mária (1850-1908)
Remenyik Károly (1838-1915) egri érseki nyugd.
pénztárnok
Remenyik Róza (1848-1933)
Remenyik Ferenc (1802-1879)
neje Gilányi Franciska (1813-1884)

49. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Dr. Dobozy László (1924-1972)

50-51. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.

Köllner Lőrinc (1836-1882) gyógyszerész
Köllner Irma (1870-1874)
Köllner Ede (1873-1873)
52. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Scheuer Alajosné Hartl Etelka (1864-1952)
Nyárádi Hartl Eugénia (1892-1974)

53-54. sz. sírhely:

Az obeliszk megtartása melett urnafal elhelyezheto.
Szalay László (1853-1906)

55. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Vester Sándor (1871-1913) m. kir. honvédormester

ifj. Vester Sándor (1911-1931)
Vester Sándorné sz. Orosz Sára (1886-1942)

56-57. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
Turkovch Józsefné sz. Sajossy Margit(-1934)
Turkovich József (-1920)
Molnár Imréné sz. Turkovich Irén (-1927)

58. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt
Szabó-Jilek Károly (1865-1944)
neje Góth Ilona (1876-1959)
Karcsi (1902-1916)
Béla (1906-1934)
Góth Lajosné Namslani Neümann M. (1853-1943)

59. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt.
Kriston Miklós (1851-1920) földbirtokos
Kriston Miklósné Milecz Borbála (1852-1933)
Kriston Endre (1877-1960)
Felszentelt püspök, az egri székeskáptalan nagyprépostja, a
Felsőház tagja, az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület
elnöke volt. Napilapokban, folyóiratokban, népiratokban
jelentek meg írásai, melyekben behatóan foglalkozott a
népművelési és szociális kérdésekkel. Szülőfalujában
Kemecsén díszpolgárrá választották.
Uszkay Kálmánné Mklecz Antónia (1867-1934)

60. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Flórián Viktor (élt 80 évet) gépészmérnök

61-62. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt.
Mádai Meyer Ede (1843-1915) huszár alezredes
Mádai Meyer Edéné sz.Terenczy Mária (1850-1935)
Edvi Illés Ödönné Mádi Máyer Terézia (1884-1938)
Edvi Illés Ödön (1872-1938) királyi alezredes
László Ottó (1897-1969)
László Ottóné sz.Fazekas Ilona (1907-1994)
Mádai Máday Béla (1875-1949) prépost kanonok
mezőkövesdi plébános
Mádai Máday Guidó (1876-1956)
Szanday István (1899-1959) honvéd ezredes

Szanday Istvánné (1904-1978)
Szanday István (1928-1995)
Mészöly Ágota
63-64. sz. sírhely

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnafal
építheto.

Szunyi József Kálmán
Eisenmann család
66. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Kalo Miklós
neje Guggenberg Ilona
ifj. Kalo Miklós
Dr. Dános Béláné sz. Kalo Magdolna

67. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnafal
építheto.

Gesztes Lajos (1856-1919) erdőtanácsos
Gesztes Lajosné sz. Ertl Hermin (1864-1940)
Gesztes László (1895-1946)
68-69. sz. sírhely:

A kovácsoltvas kerítés megtartása mellett urnafal vagy
urnafülkék kialakítása lehetséges.
Dr. Miskovocs Floris és neje

70. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt.
Wind István (1845-1914)
1881-ben nyitotta meg építési irodáját Egerben. 1886-ban
megalapította híres téglagyárát. 1898-1900 között Benedek
Bélával együtt tervezi és építi fel a Városháza jelenlegi
épületét. Egy időben városi mérnök is volt, és hosszú időn
keresztül a főkáptalan ill. az egri érseki uradalom építésze.
Wind Istvánné sz. Fiedler Katalin (1844-1923)
Dr. Lux Kálmánné sz. Wind Ilona (1885-1917)
Wind Gyula (1873-1928)
Wind Gyuláné sz. Palátsik Irma (1879-1940)
Wind Géza (1877-1961)

Vezérigazgató, okleveles építészmérnök, számos köz- és
magánépület dícséri tudását. Részt vett a világháborúban,
mint százados szerelt le.
71-72. sz sírhely:

Megmaradó sírhely.
Patria ifj. Ringelhann Béla (1889-1915) zászlós
Patria Lernes Miklós (1878-1915)
Ringelhann Rafael
A Pallagi Főiskolán végzett gazdászként, majd harcolt az
első világháborúban, 1915-ben Galiciában a gonzeki

malom
mellett hősi halált halt, vitézségi érdemrendet kapott.
75, 76, 77. sz. sírhely: A Polgármesteri Hivatal a kriptát felújította és itt került
kialakításra a Mindenki Sírja, amelybe a lejárt használati idejű
urnák kegyeletteljes elhelyezése biztosított.
78. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.

röjtöki Bene Lajos (1868-1934)
neje Treutz Ilona (1885-1937)
79. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.

özv. Cséka Károlyné sz. Cséka Hermin (1846-1944)
fia Szilárd Károly (1883- )
81. sz. sírhely:

Vitsek Jánosné sz. Knefély Mária feliratú síremlék
1985-ben elszállítva. A sírhely helyén urnasírok elhelyezhetők.

82. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.

Suhay Józsefné (1887-1957)
83. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Lipkovics János (1899-1960)
Paudics Ilona (1902-1992)

86. sz. sírhely:

Az emléktábla megtartása mellett urnasírok vagy urnafülkék
elhelyezhetők.
Dankó Olga (élt 81 évet)

87. sz. sírhely:
88. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Schmidt Rezső és neje
Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Dr. Ringelhann György (1912-1962)
Heves-Vármegye tiszti főügyésze volt, fiatal korában
úszott, vizilabdázott, sportvezetőként is tevékenykedett.
A II. világháború alatt több munkaszolgálatos életét
mentette meg. 1956-ban az Elítélteket Minősítő Bizottság
tagjaként segítette a politikai fogjok kiszabadulását.
Országosan
elismert
ügyvéd
volt,
több
politikai fogoly védelmét felvállalta. 1957-ben internálták.
Serdülőkorú vízilabda emléktorna kerül megrendezésre
napjainkban sportvezetői múltjára való tekintettel

89. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely.
Ringelhann Béla (1883-1954)
A kir. József Műegyetem gépészmérnöki szakán szerzett
oklevelet. A város 1908-ban megbízta a villamos telep és a
városi villamos hálózat vezetésével. Vezetése alatt az
erőmű gazdaságossá vált, az áramszolgáltatást kiterjesztette
Füzesabony, Maklár és Nagykáta községekre. Megtervezte
a város víz és csatorna hálózatát, majd üzembehelyezésük
után ezek vezetésére is megbízást kapott. Létrehozta a
léggyárat is. Sokoldalú ember lévén Rinngelhann Béla
munkájának még ma is értékes részei vannak, pl. a
villamosság vonalán, az épített transzformátorállomások
(Vörösmarthy u., Kertész u., Dózsa György tér).

91. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Dr. Újjady Árpádné (1904-1988)
Dr. Újjady Árpád (-1948)
Százados, dohánytőzsde tulajdonos. A világháború alatt
hősiesen küzdött, többször súlyosan megsebesült.
A Hadigondozó Hivatal Szociális és Munkaközvetítő Irodájának helyettes igazgatója, a HONSZ örökös

elnöke volt, ezenkívül minden hazafias és kultúrintézmény
tevékeny támogatója.
92/a sz. sírhely:

A sírhely helyén urnasírok elhelyezhetők.
Szentimrey Kornélia (1890-1967)

92/b. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Németh Antal (1883-1963)
Bedő Irén (1892-1969)
Németh István (1921-1981)

96. sz. sírhely:

A leszármazottak felkeresése után, exumálást követően az 1. sz.
sírhelybe való áthelyezés után urnasírok elhelyezésére
alkalmas.
Grőber Gyula Grőber Ferencnek a fia
neje Jankovich Adrienn

97. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
id. Adorján Józsefné (élt 82 évet)
ifj. Adorján Józsefné (élt 70 évet)

100-101. sz. sírhely: Megmaradó sírbolt.
Heszler Berta
Hanák Sándorné (1841-1871)
Heszler Józsefné sz. Csajkovszky Rozália (1805-1884)
Hanák Sándor (1828-1893)
Hanák Aladár (1870-1894)
Hanák Gyula (1864-1918) főjegyző
Hanák Gyuláné Wagner Aranka (1873-1945)
102-103. sz. sírhely: Megmaradó sírbolt.
Ruzsin Ignácz (1828-1907)
Dejonge Leó (1866- 1911)
Ruzsin Ignácné sz. Schulz Franciska (1840-1941)
Dr. ott Péter (élt 77 évet)
Ruzsin Ferenc (1893-1955)
Dr. Ottné Ruzsin Ilona (1868-1956)
Dejongené Ruzsin Irén (1872-1956)
Ruzsin Bertalanné sz. Csáka Ida (1871-1959) A férje
bőrkereskedő, képviselő volt, a virilisták közé tartozott.

106-107. sz. sírhely: Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Palátsik család
Cseh Istvánné sz. Szeredi Sarolta (-1960)
108. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetők.

Jescheta Ágostonné (1880- 1951)
Jescheta Ágoston (1906-1986)
Rituper Gizella (1907-1993)
123. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt, megváltásra került.
Velcsey István (1866-1937) gyógyszerész
Velcsey Istvánné sz. MóritzLilla (1873-1946)
Móritz Gedeonné (1853-1935)

123/a. sz. sírhely:

Megmaradó épített házas kripta.
Felhasználási javaslat: Hozzátartozók leszármazottak nem
jelenkeztek. A kripta felújításátkövetően a belső tér jelentős
számú urna elhelyezésére alkalmas urnafalakban.
Juhász Johanna Zsanéta
Jetts Zoltán (élt 18 évet)

124-125. sz. sírhely: Megmaradó sírhely.
besenyői Szabó Imre (1821-1901)
Martin Karolina (1824-1879)
Dálnoky- Nagy János (1845-1929)
neje beseyői Szabó paula (1856-1911)
Dálnoky-Nagy László (1877-1911)
Wermescher Frigyes (1878-1914)
neje Dálnoky-Nagy Olga (1880-1926)
Dálnoky-Nagy Aladár (1882-1941)
Dr. Dálnoky-Nagy Zoltán (1885-1954)
126. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely.
Joó János (1807-1874)
Igazi reformkori személyiség volt, aki sokat tett hazája
fellendítése érdekében. 1828-tól az egri rajziskola tanára volt.
1841-ben Budán megjelentette a "Nézzetek a magyar nemzett
muveltségi és technikai kifejlése tárgyában" c. muvét, amelyben

a magyar tudományos és muvészeti élet leendo központjának, a
Magyar Atheumnak a tervét dolgozta ki. 1838-ban Hetilap, majd
Hetilapok címmel kiadta az elso hazai muszaki rajzoktatást
szolgáló folyóiratot. Széchenyi Istvánnal és Kossuth Lajossal
levelezési kapcsolatban állt. 1862. évi világkiállításon érmet
nyert egri vörös borával. Az elso egri ovoda szervezoje és
alapítója volt.
Sveger Johanna (1809-1875)
Joó Mária (1843-1885)
Joó Gyula (1878-1950)
Joó Gyuláné (1881-1957)
127. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt.
Végh József (1812-1880)
Joó János sógora volt, a múlt század neves helyi ügyvédje,
aki
antiklerikális
beállítottsága
miatt
végakaratában
meghagyta, hogy ne állítsanak a sírjára keresztet. Síremléke
vasból készült különleges alakú.
neje Schveger Jozefa (1881)

132-133. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt.
Simonyi Károlyné sz. Horn Ottilia (1812Simonyi Károly (1866-1899)
Simonyi Marietta (1894-1898)
Simonyi Ottilia (1868-1876)

134-135. sz. sírhely:

136-137. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír
újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett
urnasírok elhelyezhetok.
Weichert Blanka (1954)
Weichert Mártonné (1953)
Dr. Tischer Gyozoné R. Hartenfelsi
Weichert Gyozoné (1915)
Weichert Márton (1924)
Jelenffy Lajosné H. W. Olga (1956)
Palásthy László (1953)
A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír
újraváltásának függvényében - az obeliszkek megtartása
mellett - urnasírok vagy urnafülkék elhelyezhetok.
Ficzere Klárika (1897-1903)

141. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Quirin Józsefné (1948)

Quirin József (1955)
147. sz. sírhely:

Megmaradó sírbolt, megváltásra került.
Stessel Gyuláné
Stessel Gyula (1848-1919)
Kiss Dezsoné sz. Stessel Teréz (1885-1945)
Radics István (1864-1918)
Stessel Teréz (1841-1924)

148. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Szabó Kálmán (1875-1925)
Szabó Sárika (1904-1924)
Szabó Mariannka (1908-1933)
Szabó Kálmánné sz. Bakonyi Olga (1882-1935)
Bakonyi Gergely (1850-1937)
Bakonyi Gergelyné sz. Strausz Erzsébet (1860-1941)

153. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Sáfrány Béláné (1900-1954)

154. sz. sírhely:

Az obeliszk megtartása
elhelyezhetok.

mellett

urnasírok

vagy

urnafülkék

Steinhauser István
Egy nagymúltú kereskedoház utolsó tulajdonosa volt.
170. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
vízszentgyörgyi Mártonffy Lajos (1877-1928)
Bögös László (1906-1996)
Enyedi Miklós (1906-1996)
Enyedi Cecília (1973-1991)

171-172. sz. sírhely:

A területen urnasírok elhelyezhetok.
Beothfy család

175. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sírbolt
újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett urnasírok, urnafülkék elhelyezhetok.
Sohar Gyula (1887-1913)
Sohar Gyuláné (
Sohar Kálmánné (

176. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Dr. Braun Géza (1898-19..)

179-180. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Galambos Fülöp
Galambos Fülöpné
Galambos Margit

181-182. sz. sírhely:

Urnahelyek alakíthatók ki.
Merschitz Kálmán

183. sz. sírhely:

A síremlék megtartása mellett urnahelyek alakíthatók ki.
Mego Tibor (1915-1967)
Busa Ádám (1853-1919)
Mego Gabriella (1865-1950)

184-185. sz. sírhely:

186. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír
újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett
- urnasírok elhelyezhetok.
Graessl János (1828-1868)
Békeffy Lipót (1820-1889)
Békeffy Lipótné sz. Török Tirza (1838-1904)
Megmaradó sírhely
Mártonffy Béla (1880-1959)
Mártonffy Béláné sz. Molnár Mária (-1959)

187. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely
csíkszentgyörgyi Mártonffy család
A család egyik tagja Mártonffy Károly Heves-KülsoSzolnok megye fomérnökeként dolgozott, o parcellázta a
Grober temetot.
Mártonffy Dénes (1909-1988)

204. sz. sírhely:

A felhagyott kripta területe a Lovag- Tóth síremlék felújítását
követoen a ravatalozó díszsírhely részévé válik.
Grober Jeno (1869-1941)
Knézich Károly 1948-as tábornok unokája, az aradi szolokultúra apostola volt. A medoc noir nevu vörös borszolofajta
egri elterjesztésében játszott jelentos szerepet, s úttöroként
foglalkozott a szolo öntözésének problémájával. 1945 elott

hazánk
egyetlen
árasztó
öntözésre
berendezett
szoloültetvényével rendelkezett. Programszeruen törekedett a
szolomunák gépesítésére, létrehozta a Grober féle kézi
kapálóekét. Irodalmi munkásságát a Borászati Lapok hasábjain
fejtette ki.
Grober Sándor
207. sz. sírhely:

A felhagyott kripta területe a Lovag- Tóth síremlék felújítását
követoen a ravatalozó díszsírhely részévé válik.

Danilovics Pál (1843-1893)
Gimnáziumi tanulmányait követoen elobb egri papnövendék
lett, majd orvosnak tanult Budapesten és Bécsben. 1868-ban
mint gyakorló orvos Egerben telepedett meg. Az 1885-ben
alakult Egri Dalkör elso elnöke volt lemondásáig. 1885-ben az
érseki jogakadémián tanított. Eger város, majd Heves vármegye
tisztifoorvosa lett.
A helybeli önkéntes tuzoltóegyesület elobb aktív, majd tiszeletbeli parancsnoka volt.
208. sz. sírhely:

A szép számú kripta közül az egyik legszebb volt a Lovag-Tóth
síremlék, amely láthatóan gazdátlan állapotban állt, a
tulajdonosok máig sem jelenkeztek. Az Egri Városszépíto
Egyesület aládúcolta, megtámogatta, ezáltal mentette meg a
teljes összeomlástól. Állapotát folyamatosan rontotta az a fa,
amely az emlékmu dálnyugati sarkán állt, gyökerei felfelé
nyomták a talapzatot, ágai pedig a tetozetét rongálták. A
mészkobol faragott klasszicista stílusú építmény alpja
megroggyant,
a
felépítmény
elemei
megrepedeztek,
a
délnyugati sarokoszlop megbillent, a kidolés fenyegette.
Az Egri Városszépíto Egyesület javasolta a Lovag-Tóth
síremlék felújítását, amely az urnás temetések alkalmával a
ravatalozás és a szertartások helyszíne lehetne. Felkérésükre
készült egy terv a Lovag-Tóth síremlék felújítására. (87. kép)
Tóth István (1832-1907)
1860-tól a líceumi nyomda muszaki vezetoje volt, 1865-tol
o adta ki és szerkeztette a Guttenberg c. szakfolyóiratot,
hazánk elso nyomdászati szakfolyóiratát. A nyomdászat és
a legényegyleti mozgalom terén kifejtett munkásságáért
több kitüntetést kaptt, többek között 1886-ban XIII. Leó
pápa lovagi címet adományozott neki.

10. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Németh Pál (1872-1938) egri fokáptalani jószágígazgató
Németh Pálné sz. Gercser Ilona (1879-1968)

224-225. sz. sírhely:

Az obeliszk megtartása mellett urnasírok vagy urnafülkék
elhelyezése.

Szurmák Vilmos (1833-1886)
Szurmák Ludmilla (1866-1872)
229. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Drexler Antalné sz. Schiffauer Ilona (1884-1909)
Sárika
Schiffauer Ferenc (1850-1921)
Ferenczy Erzsébet (1853-1922)

230. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Üveges János (1830-1916)
Koncz Matild (1844-1929)

231. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
borosjenoi Kádár Jánosné sz. Ivanovich Ilona
borosjenoi Kádár Ilona
borosjenoi Kádár István
borosjenoi Kádár Anna

232. sz. sírhely:

Az obeliszk megtartásával urnasírok elhelyezhetok.
"Szigethi" Gyorffy
László (1872-1947)
Gyorffy Lászlóné sz. Bezedits Róza (1879-1954)

233. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Svetitska család

234-235. sz.

A kerítés
és az obeliszk megtartásával
kialakíthatók.
Tolvay János (élt 80 évet)
Tolvay Ágoston ügyvéd
Tolvay Jánosné sz. Losonczy Borbála (1892)

237. sz. sírhely:

Az obeliszk megtartása mellett urnasírok elhelyezhetok.
Pap Janóka (1901-1904)

238-239. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.

urnahelyek

Póka család
240. sz. sírhely:

Az obeliszk és a kerítés megtatásával urnahelyek alakíthatók ki.

Szolcsányi Gyula (1839-1890)
Papír- könyv- és zenemu kereskedése, valamint
kölcsönkönyvtára volt.
Szolcsányi Gizella
Szolcsányi Gyuláné sz. Skrobay Róza (-1933)
241. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Dr. Puky Pál (1879-1962)

243. sz. sírhely:

Urnasírok vagy urnafülkék elhelyezhetok.
Dr. Cserba Béla törvényszéki elnök
neje Deutsch Mária
Dr. Rutkay Gézáné sz. Cserba Gizella telekkönyvi vezeto

244. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében urnasírok elhelyezhetok.
Hornyánszky család

246-247. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír
újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett
- urnasírok elhelyezhetok.
Vészi Emilné Nagy Ilona (1888-1949)

248. sz. sírhely:

A hozzátartozók felkutatása folyamatban van, a sír újraváltásának függvényében - az obeliszk megtartása mellett - urnasírok
elhelyezhetok.
Kovács Károlyné sz. Inczeffi Piroska (1899-1950)
Kakuk Gyurika (1960)

249. sz. sírhely:

Megmaradó sírhely, megváltásra került.
Hanácsek Rudolf (1931-1997)

252. sz. srhely:

Megmaradó sírhely
Ürményi Béláné (1869-1952)
Ürményi Irén (1898-1959)
Ürményi Erzsébet (1900-1960)
Ürményi Béla (1860-1916) magyar királyi állatorvos

2. sz. melléklet
Kezelési előírások és irányelvek
a Grőber urnatemető helyi jelentőségű természeti terület
használatához
1) A temetőben továbbra is csak urnás temetés engedélyezett.
2) Az igényeket kielégítve biztosítani kell az urnaelhelyezést kolombáriumokban,
urnasírokban vagy urnafülkékben.
3) Az új urnahelyek kialakítását úgy kell végezni, hogy a temetőben található védett fák,
kovácsoltvas kerítések, nevezetes személyek sírjainak megóvása biztosítva legyen (az 1.
sz. mellékletben megtartásra javasolt sírok, kripták esetében).

4) A gyászszertartásokhoz szükséges ravatalozót a Lovag-Tóth síremlék felújításával - a
Városszépítő Egyesület által készített terv alapján - kell megoldani.
5) Az újra meg nem váltott urnahelyekben található urnák elhelyezését biztosítani kell a
„Mindenki” sírjában.
6) Minden egészséges fát meg kell óvni. A pusztuló fákat, valamint a kriptát, kerítést
károsító fákat folyamatosan el kell távolítani és pótlásukról gondoskodni szükséges.
7) Az urnasírokra hantot emelni nem lehet, csak növények foltszerű ültetése engedhető meg.
8) Az új urnafalak létrehozásával egyidejűleg biztosítani kell az összekötő útvonalakat is.
9) Az urnahelyeket és urnasírokat csak fehér színű fedlappal szabad lefedni.
10) A megváltott sírhelyek vagy sírboltok esetén az új síremlék tervét - jóváhagyás végett - a
Polgármesteri Hivatal Főmérnöki Irodáján be kell mutatni.
11) A sírok, kripták folyamatos karbantartási kötelezettsége az újraváltó személyét terheli, a
meg nem váltott és megmaradó sírok és kripták fenntartását az Önkormányzat biztosítja.
12) A temető egész területén - temetőgondnok felügyelete mellett - a folyamatos fenntartást
biztosítani kell a temető tulajdonosának (elgyomosodás megakadályozása, fűnyírás,
szemétgyűjtő konténer folyamatos ürítése, a virág- és gyepfelület locsolása, hó
eltakarítása, őszi lomb összegyűjtése, fák szakszerű kezelése, stb.).

