
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2009. június 18-án a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriu
mának üléséről.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja 
Vajda Imréné kuratórium tagja 
Tóth István meghívott
Puskás Béla Somogy Temetkezési Kft ügyvezető igazgatója

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, Tóth Ist
ván urat, valamint Puskás Béla urat, a Somogy Temetkezési Kft ügyvezető igazgatóját. 
Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Nyugati temető Tüskevári sorompó felé eső rész kerítésében a Szent 

Erzsébet szobor felállításával kapcsolatos feladatokról, támogatási lehetőségekről.
2. Tájékoztató a 2009-es tervek, elképzelésekről, támogatási lehetőségekről, felújítás

sal kapcsolatos feladatokról
3. Egyebek

A kuratórium egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.

Stier Sándor
Javaslom megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

A kuratórium egyhangúan elfogadja Manduk Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének 
vezetésére.

1. napirendi pont

Stier Sándor
Az első napirendi ponttal kapcsolatban felvezetésként az alábbiakról tájékoztatja a 
megjelenteket.
A Szent Erzsébet szobor felállításának kezdeményezője Tóth István, az egész szerve
zési és anyagi hátterét pedig a „Szeretem Kaposvárt” mozgalom biztosítja. A kivitele
zési munkát a Somogy Temetkezési Kft vállalja magára, az engedélyt a Polgármesteri 
Hivatalnak kell megadnia. A látványtervet Szigetvári György építész készítette el.

Tóth István
Három éve Szent Erzsébet éve volt, úgy gondoltam, hogy ennek tiszteletére egy szob
rot kell Kaposváron felállítani. Az ötlettel felkerestem Szita Károly Polgármester Urat, 
aki akkor a szobor felállítására vonatkozóan nemet mondott.
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Kaposváron a Színház parkban Berkesi Gyula fafaragó által faragott, üreges fatörzsben 
elhelyezett Szent Anna szobor felállítására került sor az elmúlt évben. A Szent Erzsé
bet szobor látványtervét megmutattam Berkesi Gyula fafaragónak és arra kértem, hogy 
ezt a szobrot is ő készítse el. Ezután kerestem meg Puskás Béla urat a szobor felállítá
sával kapcsolatban, szerinte az épület megépítése legalább 1 millió Ft-ba kerülhet. Mi
vel 3 méter magas szoborról van szó, az építési és szakhatósági engedély beszerzése 
szükséges. Véleményem szerint a szobor felállítására a Nyugati temetőben kerüljön 
sor úgy, hogy a kerítés egy helyen ki legyen bontva, és annak helyére legyen felállítva. 
A szobrot egy nyolcszögletű épület venné körül, amelynek belső fala legalább 3 m2 
nagyságú felületen olyan vakolattal legyen ellátva, hogy arra rá lehessen festeni. Ez az 
egyetlen kérésem.
A szobor felállításához szükséges anyagi fedezet miatt újból felkerestem Szita Károly 
Polgármester Urat, aki most támogatásáról biztosított. Gelencsér Attilát, a Megyei Ön- 
kormányzat Elnökét is megkerestem, aki azt a választ adta, hogy a temető környéke 
nem az ő választókerületéhez tartozik, de ő is támogatja az elképzelést. Megkerestem 
országgyűlési képviselőket, így Mátrai Mártát is, aki szintén támogatásáról bíztatott. 
Majd ismét megkerestem Berkesi Gyula fafaragót, aki kb. 40-50 cm magasságban fa
ragja ki Szent Erzsébet szobrát. A szobor átadását újságban, TV-ben, és egyéb médiá
ban javaslom meghirdetni.
Felkerestem a Tüzép telep igazgatóját, aki arról tájékoztatott, hogy tudnak biztosítani 
zsindelyt, ikon téglát. A kapott anyagok árával csökkenhet az épület bekerülési költsé
ge.
Tegnap voltam Futó Tibor bútorosnál, aki a szobor feletti mennyezetet bevonná, a 
lambéria árát pedig támogatásként odaadja.
A volt élelmiszeripari iskola bejárati ajtaja, amely vas-alumínium 2 m magas, 2,80 m 
széles, 75 %-a üveg, ez félre van téve. A temető felől az épület nyitható lenne. A szob
rot körülvevő épület 8 oldalából kettő már megvan a bejárati ajtóval és az első rácsos 
felével együtt.
Javaslom, hogy felhívással kell fordulni azokhoz, akik adományaikkal hozzá tudnak 
járulni a szobor felállításához.

Vajda Imréné
A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének képviseletében 
megkeresett Tóth István úr azzal, hogy szobrot szeretnének állítani a Nyugati temető 
Tüskevári sorompó felőli oldalán. Az ötletet jónak tartom, kérem, hogy a kuratórium 
anyagilag is támogassa annak megvalósítását.
Megkérdezem, mennyire lényeges az, hogy az épület egy ajtós vagy két ajtós legyen? 

Tóth István
Azt javaslom, hogy az épületnek mindenképpen két ajtósnak kell lennie, hogy ne csak 
a temetőn belül, hanem a temetőn kívül is látni lehessen a szobrot.

Puskás Béla
A legfontosabb kérdés, hogy a szobrot körülvevő épület egy ajtós, vagy két ajtós le
gyen. Ezt azért lényeges kérdés, hogy a nyolc szögből álló épületben levő szobrot ne 
csak a temető felől, hanem a Tüskevári kapu felöl is látni lehessen.
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Tóth István
Két-három hét múlva sor kerülhet arra, hogy a „Szeretem Kaposvárt” mozgalom felhí
vással fordul a lakossághoz, hogy a szobor elkészítéséhez adományokkal járuljanak 
hozzá. Nagyon sok függ attól, hogy mennyi pénz jön össze. Már kaptunk ajándékba jó 
állapotban lévő rendes márvány csíkozott asztalt, valamint egy hölgy ígérete alapján 
kapunk egy kb. 100 éves térdelő imazsámolyt is.

Vajda Imréné
A múlt heti közgyűlésen szétosztottam a képviselők között a Szent Erzsébet szobor 
megépítésével kapcsolatos szórólapokat, így próbáltam a képviselők körében pénzt 
gyűjteni. Mivel napirendi pont volt a szobor felállításának kérdése, erről a közgyűlés
nek szavaznia kellett. Polgármester úr 100 eFt ajánlott fel, a képviselőktől pedig 55 
eFt-ot gyűjtöttem össze. A képviselői felajánlásokat a közgyűlésnek kell jóváhagyni. 
Akinek nem volt képviselői kerete, azok saját keretükből ajánlottak fel pénzt.

Tóth István
Somogy Megye elnökének „Szeretem Kaposvárt” mozgalom fog tájékoztatást küldeni. 
Az elnök úrtól kb. 50-100 eFt támogatás várható.
Az építésre vonatkozóan Vagy egy konkrét elképzelésem, amely ez kérem a kuratóri
umnak támogatását. Igazgató úr az előzetes egyeztetéskor biztosított, hogy a Somogy 
Temetkezési Kft az épület falait fehér téglával fogja kirakni.

Puskás Béla
A falak mészhomok téglából készülnének, ugyanebből az anyagból készülne a kerítés 
is.

Tóth István
Úgy tudja, hogy a temető ezen a részén umaliget kerül kialakításra.

Puskás Béla
Valóban a temetőnek ezen a szakaszán a szobor elkészülte után umaliget kerül kialakí
tásra, a kiskapunál két oldalról kis kripták, a kápolnával szemben pedig umasírok len
nének. A vízelvezetési munkák a csövek lefektetésével megkezdődtek.

Stier Sándor
Javaslom a terület parkosítását.

Puskás Béla
A díszburkolat kialakítása már egy következő lépés lesz, mellyel párhuzamosan meg
oldjuk az áram elvezetését is.

Tóth István
Korábban volt egy olyan terv is, hogy a sorompó környékén egy játszótér került volna 
kialakításra, de ez nem került elfogadásra.
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Stier Sándor
Javaslom, a Kuratórium kérje Tóth István és Puskás Béla Urakat, hogy az itt elhang
zottak ismeretében tárgyaljanak Szigetvári György Úrral, aki a Szent Erzsébet szobor 
tervét el tudja készíteni. A látványterv alapján a kiviteli és a költségvetési terv készül
jön. A költségvetési terv elkészítésére a munka elkezdése miatt van szükség. A terv és 
a költségvetés véglegesítése a következő kuratóriumi ülésen történik.

Puskás Béla
A költségvetési tervet a Somogy Temetkezési Kft el tudja készíteni.

Stier Sándor
Javaslom, hogy a Kuratórium kérje fel a „Szeretem Kaposvárt” mozgalmat arra, hogy 
a Kapós TV-n keresztül a Szent Erzsébet szobor és a kápolna tervét bocsássa vitára. 
Kérje ki a lakosság véleményét, támogatásukat kérve a megvalósítás érdekében. 
Javaslom, hogy felhívással kell fordulni más vállalkozókhoz is, akiket különböző 
munkák elkészítésében fel lehet kérni.
Javaslom, hogy a megmaradó összeget a neves személyek sírjainak felújítására fordít
suk.

A Közalapítvány Kuratórium a következő határozatokat hozta:

A Kuratórium felkéri Tóth István és Puskás Béla urakat, hogy az itt elhangzottak 
ismeretében tárgyaljanak Szigetvári György úrral, aki vállalja a Szent Erzsébet szo
bor tervének elkészítését. A kiviteli és költségvetési terv a következő kuratóriumi ülé
sen kerül megtárgyalásra.

A Közalapítvány Kuratóriuma kérje fel a „Szeretem Kaposvárt” mozgalmat arra, 
hogy a Kapós TV-n keresztül a Szent Erzsébet szobor és a kápolna tervét bocsássa 
vitára. Kérje ki a lakosság véleményét, támogatásukat kérve a megvalósítás érdeké
ben. A megmaradt összeget a neves személyek sírjainak felújítására kell fordítani.

Stier Sándor
Javaslom, hogy a szobor elkészülte után a felszentelés ügyében vegye fel Puskás Béla 
Igazgató úr a kapcsolatot a Püspöki Hivatallal.

Vajda Imréné
Javaslom Rumszauer Miklós plébános urat felkeresni, mivel a környék hozzá tartozik, 
és a hívek részére tájékoztatást tud nyújtani.

Ruisz Gvörgyné
Vállalom, hogy a templomban történő kihirdetés előtt felkeresem Rumszauer Miklós 
plébános urat.

Puskás Béla
Tájékoztatom a kuratórium tagjait, hogy hivatalosan is megkeressük Rumszauer Mik
lós plébános urat, valószínűleg a szobrot Püspök Úr szentelheti fel.
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A Kuratórium egyhangúlag egyetért a felvetett javaslatokkal. Felkéri Vajda Imrénét, 
hogy kísérje figyelemmel az Önkormányzattal történő pénzügyi átutalásukat. Felkéri 
Ruisz Györgynét a terv ütemszerű elkészítésére, majd ismertetésére. Felkéri Stier 
Sándort, a Kuratórium elnökét, hogy keresse meg az Otolecz Kft igazgatóját, vala
mint az Ember és Fia Kft vezetőjét annak érdekében, hogy segítsék a kápolna alap
jához és tetőszerkezetéhez a szükséges anyagot.

Stier Sándor
Az 1. napirendi pont megtárgyalásán jelen levő Tóth István részvételét megköszöni, a 
kuratórium folytatja a napirendi pontok megtárgyalását.

2. napirendi pont

Stier Sándor
Felkérem Puskás Béla igazgató urat, a napirendi pont írásban kapott tájékoztató szóbe
li kiegészítésére.

Puskás Béla
A legfontosabb, hogy az előző kuratóriumi ülésen hozott döntések megvalósítására 
ebben az évben sor kerülhet.
Tájékoztatom a kuratórium tagjait, hogy Kaposvár várostól 10 személyt kaptunk köz
munkára az „Út a munkához” program keretében, az emberekre egy kihelyezett cso
portvezető felügyel. A bérüket az önkormányzat fizeti, a társaságnak személyenként 5 
eFt-jába kerül. Ezek az emberek a temetőkben dolgoznak, ezáltal a temetőink folyama
tosan szépülnek. Ezáltal sokkal nagyobb figyelmet tudunk fordítani a neves személyek 
sírjainak felújítására is, mivel ezt a munkát a közmunkásokkal meg tudjuk oldani.

Ruisz Györgyné
A neves személyek sírjainak felújítása visszatérő probléma, megoldható-e a felújított 
sírok folyamatos gondozása?

Puskás Béla
Ebben az évben az eddig felújított sírok gondozása is megoldódik, az Apáca sírok is 
rendbe lesznek téve.
Tájékoztatom a kuratórium tagjait, hogy árajánlatot kértünk a Kaposvári temetőkben 
nyugvó neves személyek életrajzának bemutatásához Kaposvári Panteon című film 
készítéséhez. A film elkészítésének pénzügyi finanszírozásához kérem a Mementó 
Közalapítvány segítségét. Javaslom, hogy a Közalapítvány a film elkészítéséhez levél
ben forduljon Kaposvár Város Polgármesteréhez, a Somogy Megyei Önkormányzat 
Elnökéhez támogatás nyújtása érdekében. Javaslom, hogy a Kft kellék beszállítóihoz is 
küldjünk hasonló levelet.
Természetesen a film elkészítéséhez szükséges összeg nagyobb részét a Somogy Te
metkezési Kft biztosítja. A filmben szó lesz a Kaposvári temetőkről, bemutatjuk a te
metőkben nyugvó neves személyek sírjait, életútjukat, életrajzukat.
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Tájékoztatom a kuratórium tagjait, hogy a Somogy Temetkezési Kft által vállalt sza
kaszjelzők kihelyezésére sor kerül. A sírkőüzem vállalja Németh István emlékkövére a 
név feliratának újrafestését.

Ruisz Gvörgyné
Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy Kovács Sándor: Kárpátaljai útravaló című könyvet, 
jelentetett meg 1999-ben Püskiben. A könyvben a Kőrösmezőhöz tartozó Kevelei ká
polnát mutatja be 178 oldalon, amelyet a Tatárhágó védelmében elesett kaposvári hon
védek sírjai fölé emeltek.

Puskás Béla
Tájékoztatom a közalapítvány tagjait, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány felvet
te a kapcsolatot a Háborús Keresőszolgálattal és a Krajczáros Alapítvánnyal. Az ala
pítványt katonák hozták létre. Az alapítvány az I. világháborúban elesett katonákat, a 
keresőszolgálat pedig a II. világháborúban elesett katonákat tartja nyilván. Mindkét 
szervezetnek van önálló honlapja, melyen az elesett katonák nevei, nyugvóhelyei meg
találhatók.
Kaposváron és Somogy megyében a katona sírok, katonatemetők gondozását a Köz- 
alapítvány alapító okiratában is lefektetve vállalta. Sajnos egyre kevesebb támogatást 
kapott a Közalapítvány. Annak érdekében, hogy ne szűnjön meg, Kaposvár Város Ön- 
kormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat javaslata alapján sor került a Köz- 
alapítvány átalakítására. Az átalakulás során a kuratórium alapító tagjai közül Sziget
vári György, Vajay Tibor, László Imre és Tóth György nem lettek újraválasztva.
Ez a Közalapítvány is a várostól vesz át feladatokat.

Vajda Imréné
A kimutatás alapján látható, milyen magas a bank kezelési költsége, van-e mód a 
csökkentésére?

Puskás Béla
Bármelyik bankot - Erste Bank, Volksbank - nézve, egységesen magasak a kezelési 
költségek. Utána kell nézni, melyik az a bank, ahol a kezelési költségek alacsonyabbak 
a jelenleginél.

A Kuratórium támogatja a Kaposvári Panteon címűfilm elkészítését, melyhez szer
vezeti és pénzügyi keretet biztosít. A film megvalósításához javasoljuk Puskás Béla 
Igazgató Úrnak, hogy forduljon Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez és 
a Somogy Megyei Önkormányzat Elnökéhez anyagi támogatás érdekében. Keresse 
meg a Kft kellék beszállítóit, akik anyagilag támogatást nyújthatnak a film elkészíté
séhez Pártállásra való tekintet nélkül a Kuratórium Elnöke és a Somogy Temetke
zési Kft Ügyvezető Igazgatója közösen keressék meg az országgyűlési képviselőket, 
kérve a támogatásukat.

A Kuratórium megbízza a sírkőüzemet Németh István síremlékén a felirat újbóli fes
tésével.
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A Somogy Temetkezési Kft által vállalt szakaszjelzők kihelyezését, valamint az Apá
cák sírkertjének folyamatos gondozását a Kuratórium figyelemmel kíséri. A Kurató
rium elnöke a következő ülésen tájékoztatást ad a sírkert folyamatos gondozásáról.

Stier Sándor
A kuratórium a napirendi pontokat megtárgyalta, az ülést berekesztem.

Kmf.
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Manduk Gyuláné

kuratórium elnöke jegyzőkönyvvezető
Stiér ̂ ánSor^


