
Készült 2011. október 4-én a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumának üléséről.

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

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, a Somogy 
Temetkezési Kft-től megjelent Puskás Béla ügyvezető igazgató urat. Megállapítja, 
hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Temetőink üzenete -  nyilvános fotópályázat megtárgyalása
2. Tájékoztató Berger József síremlékének felújításáról
3. Egyebek

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi 
pontokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Manduk 
Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

Stier Sándor
A napirendi pontok megtárgyalása előtt, Ruisz Györgyné kíván tájékoztatást adni a 
kaposvári temetőkben az elmúlt években történt sírfelújításokról.

Ruisz Györgyné
Tájékoztatásul elmondja, hogy a sírkövesek ellenszolgáltatás nélkül 5 év alatt 85 sírt 
újítottak fel a kaposvári Keleti és Nyugati temetőkben. A sírok gondozása azonban 
továbbra is megoldatlan. Évek óta mindenszentek előtt a Somogyi Hírlapban történő 
megjelentetéssel, illetve a Somogy Temetkezési Kft. honlapján felhívással fordulnak a 
lakosság felé a felújított sírok gondozására. A felhívás alapján magánszemélyek és 
szervezetek egyaránt jelentkezhetnek a neves személyek sírjainak gondozására.
Az elmúlt évi felhíváshoz képest helyesbítést kér, ugyanis Ruczek Lászlóné helyett a 
sírok gondozását a továbbiakban Ruczek László vállalja.
Bereczk Antal és Hagelman Károly sírjainak gondozását eddig még senki sem vállalta. 
A Fidelitas Kaposvári Szervezetétől Komár Gergő felajánlotta Hagelman Károly 
sírjának gondozását.
Ezzel egy hosszabb munkafolyamat ért véget, ezen túl már csak kisebb segítségre van 
szükség.
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A sírok felújításában a főbb közreműködők segítséget szeretné megköszönni. Először 
is Puskás Béla igazgató úrhoz fordul, akinek az áldozatos munkája révén valószínű, 
hogy nem kerülhetett volna sor ennyi síremlék felújítására. Kalocsa Józsefné nagy 
segítséget nyújtott a munka koordinálásában, majd pedig Manduk Gyuláné segítségét 
köszöni meg.

Puskás Béla
Megköszöni Ruisz Györgynének, hogy ennyi éven át kitartóan szervezte a 
sírfelújításokat.

1. napirendi pont

Stier Sándor
A legfontosabb dolog, hogy a Somogy Temetkezési Kft., a Somogyi Hírlap és a 
Mementó Somogy Alapítvány közösen hirdesse meg a „Temetőink üzenete” című 
nyilvános fotópályázatot. A pályázatnak jelentős szerepe van abban, hogy a lakosság 
megismerje a temetőket. A fotópályázat ezzel a művészeti lehetőséggel fontos képet 
mutat, illetve választ ad arra, hogy a temetőknek mik az üzenetük.
Az ülésre külön meghívottként érkező L. Balogh Krisztina, Kaposvár Megyei Jogú 
Város főépítésze más elfoglaltsága miatt késni fog.
A megérkezéséig javasolja, hogy a kuratórium fogadja el a fotópályázat kiírását.
A pályázaton fel lesz tüntetve, hogy milyen díjakat lehet megszerezni, ezzel 
kapcsolatban Puskás Béla igazgató úr ad tájékoztatást.
A Somogyi Hírlaptól Czene Attila vállalja a pályázat megjelentetését, illetve a sajtó 
felé történő tájékoztatást.
A fotók elbírálására zsűri bizottságot kell létrehozni. Javasolja, hogy a bizottságba 
Vajda Imrénét, a kuratórium tagját is kérjük fel.
Eldöntendő kérdés, hogy a pályázatra beérkezett valamennyi fotó készítői, vagy csak a 
kiállításon résztvevők kapjanak emléklapot.

Puskás Béla
A fotópályázatot jó ötletnek tartja. A Mementó Somogy Alapítvány anyagi támogatást 
ad a pályázaton résztvevő díjazottak részére. A pályázat kiírása a Somogyi Hírlapban 
és a Kapós Televízióban is olvasható lesz.
Az érdemi munka október 25-én kezdődik a pályázatra beérkezett fotók 
kiválasztásával. Jó volna, ha Vajda Imréné elvállalná a zsűri bizottságban való 
részvételt. Javasolja, hogy a Somogy Temetkezési Kft-t Kalocsa Józsefné 
szolgáltatásvezető képviselje.
Az értékelést követően 25 kép kiállítására lesz lehetőség a kaposvári Keleti temető 
ravatalozójában. A kiállított fotók külön díjazásban részesülnek.
A fotók A/3-as méretű üveglapokra kerülnek elhelyezésre. Az ezzel járó költségeket L. 
Balogh Krisztina vállalja.
A díjak átadására október 31-én, hétfőn kerülne sor. Az átadásán szeretné, ha Szita 
Károly Kaposvár város polgármestere is részt venne, ezért a programról tájékoztatni 
fogja.
A temetőt nagyon sokan fogják látogatni mindenszentek és halottak napja alkalmából. 
Hangosbemondón többször fogják tájékoztatni a látogatókat, hogy a ravatalozóban 
kiállított fotókat meg lehet nézni.
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A díjazott fotókat nemcsak a ravatalozóban lehet folyamatosan megtekinteni, hanem a 
Somogy Hírlap is folyamatosan közölni fogja. A díjazottak között 100 eFt kerül 
kiosztásra, amelyet a Somogy Temetkezési Kft. ajánl fel. Az a kérdés, hogy milyen 
arányban legyen kiosztva az első, második és harmadik helyezett között.
Javaslatok:
1. az első helyezett 50 eFt, a második 30 eFt, a harmadik pedig 20 eFt
2. az első helyezett 30 eFt, a második 20 eFt, a harmadik pedig 10 eFt 
jutalomban részesüljön.
Véleménye szerint inkább kevesebben, de nagyobb összeget kapjanak.

Ruisz Györgyné
Sokallja az első helyezettnek javasolt 50 eFt-ot, inkább kevesebb pénz több személy 
között legyen kiosztva.

Puskás Béla
A téma értéke akkora nagy, hogy a képeket nemcsak bemutatják, hanem a Somogyi 
Hírlapon keresztül is minél többen láthatják. A Somogyi Hírlap is ad külön díjat sorsol 
ki a fotópályázatra beérkezett képek közül. Önmagában a személyi elismerés is 
sokaknak többe kerül, hlint a pénzjutalom.

Stier Sándor
Megkérdezi, hogy a felajánlott összegek kifizetése hogyan történik, már a helyszínen 
megkapják a díjazottak?

Puskás Béla
A díjakra a 100 eFt-ot a Somogy Temetkezési Kft. a Somogy Mementó Alapítvány 
részére át fogja adni. Még egyeztetni fogja a polgármesteri hivatallal, hogy a városnak 
van-e külön programja, mert ez alapján kéri fel Szita Károly polgármester urat a 
fotópályázaton való részvételre.

Ruisz Györgyné
Az öt év alatt minden sírfelújítási ünnepségen megjelent a polgármester úr.

Puskás Béla
A Jézus szobor avatásán sem akart először részt venni a polgármester úr, de az 
ünnepség után jól érezte magát. Úgy véli, hogy sok embernek a temető megnyugvást 
jelent.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a „Temetőink üzenete” című nyilvános 
fotópályázat meghirdetéséről.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag egyetért a „ Temetőink 
üzenete” című nyilvános fotópályázat meghirdetésével, a díjazás mértékével 
Egyetértenek abban, hogy csak azok kapjanak oklevelet, akiknek a fotói a kiállításon 
bemutatásra kerülnek. A zsűri bizottságba a kuratórium egyhangúlag Vajda Imrénét 
delegálja.
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2. napirendi pont 

Puskás Béla
L. Balogh Krisztina városi főépítész pozitív hozzáállásának eredményeként a Somogy 
Temetkezési Kft. kivitelezésében a Toponáron levő kápolna vakolásának felújítása van 
jelenleg folyamatban.
A zsidó temetőben levő Berger József síremlékének felújítására ezután kerül sor. Az 
elvégzendő munkával kapcsolatos anyag felmérésekre az előkészületek már 
megtörténtek. A síremlék felújításával kapcsolatban a hitközséggel az egyeztetések 
megtörténtek. Berger József köztiszteletben álló zsidó orvos volt. Könyvében leírta, 
hogy az 1800-as években milyen élet volt Kaposváron. Leírt mindent a zsidó temetőről 
is, az akkori kaposvári élethelyzeteket is bemutatja. A könyve kuriózumnak számít, a 
levéltárban csak egy példány található.
A síremléke a zsidó temetőben található gazos, elhanyagolt állapotban, a családja is 
ebben a temetőben van eltemetve. A zsidó temetőben nagyon sok síremlék megdőlt, 
rossz állapotú. Ezeket az émlékműveket azonban nem újítják fel, hanem engedik az 
enyészetnek alávetni arra való hivatkozással, hogy a sírokban sincs rátemetés. Az 
emlékműveket már csak a hozzátartozók újítják fel.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Nemesviden elmaradt a síremlékek felújítása, azonban 
Ecsenyben állítottak fel' síremlékeket. Kaposmérőben a zsidó temető is szépen rendbe 
lett téve.

Stier Sándor
Megjegyzi, hogy a zsidó temetőkben a síremlékeket általában gránitból készítik.
Az előző kuratóriumi ülés határozatában megbízták Puskás Béla igazgató urat, kérje 
fel Boros Györgynét, járuljon hozzá, hogy az évek óta befolyt anyagi támogatásából 
melyik neves személyiség sírját újíthassák fel. Boros Györgynével, dr. Farkas 
Máriával történt megbeszélés alapján Berger József síremlékének a felújítása 
valósulhat meg halottak napjáig.
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy Boros Györgynének, dr. Farkas Máriának 
nemrég volt a temetése. A kuratórium képviseltette magát a temetésén, egy koszorút is 
elhelyeztek a sírján.
Javasolja, hogy a kuratórium a jegyzőkönyvben emlékezzen meg a temetéséről, 
haláláról.

Boros Györgyné dr. Farkas Mária halála alkalmával a kuratórium tagjai osztoznak 
a hozzátartozók fájdalmában, gyászában. Kifejezik az elhunyt iránti tiszteletüket, és 
emlékét kegyelettel megőrzik.

3. napirendi pont 

Ruisz Györgyné
dr. Magay Ferenc kaposvári születésű főorvos és dr. ikafalvi Farkas Béla református 
lelkész sírjainak védetté nyilvánítását javasolja.
dr. Magay Ferenc életrajzát a fiától tegnap kapta meg rövidebb és hosszabb 
változatban. Járásbírósági alelnöktől kezdve, sok társadalmi munkát végzett. Pl. 
zsidókat börtönöztetett be azért, hogy azokat ezzel meg tudja menteni. Az igazolások 
őt igazolták, a jogászi tevékenységét továbbra is folytathatta.
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15 évig Kaposváron jogtanácsos az Állatforgalmi Vállalatnál, Cukorgyárnál. A 
kaposvári Nemzeti Casinó igazgatója. Részt vett a futballpálya füvesítésében, 
gyeptégla kihelyezésében. Az egyházi életben református presbiter, a református 
egyház gondnoka volt.
dr. ikafalvi Farkas Béla életrajzát le fogja írni, és továbbítja igazgató úrnak. Ő 
tulajdonképpen jogász doktor végzettségű, zenetagozaton bariton szakon végzett. 
Ravasz László püspök válaszút elé állította, vagy operaénekes, vagy pedig lelkipásztor 
akar lenn. O a lelkészi hivatást választotta.
1938-ban megüresedett a kaposvári lelkészi hivatali állás - elődje Csertán Márton 
lelkész volt -, melyet pályázat útján nyert el, és 1953-ig végezte áldásos tevékenységét. 
Bereczki Albert által szerkesztett békepapi nyilatkozatot nem volt hajlandó aláírni.
Az átszervezést követően felmondtak neki, majd Ádándra helyezték. 1956-ban a 
presbitérium szerette volna visszahozni Kaposvárra. Határozat született arról, hogy az 
őt ért vádak alól fel kell menteni, azonban fiatalon bekövetkezett halála miatt erre nem 
került sor. 1964-ben hunyt el, Kaposváron temették el. Temetésén nemcsak az ádándi, 
hanem a drávagárdonyi gyülekezet is képviseltette magát. Az ő nevét viseli a Taszáron 
alapított idősek otthona.

Puskás Béla
Országos védettséget kell kérni dr. Magay Ferenc és dr. ikafalvi Farkas Béla 
sírhelyeire. Ahhoz, hogy az ún. virtuális Nemzeti Sírkert részévé váljanak, a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság hozzájárulása szükséges. Kaposváron a város 
képviselőtestülete dönt a védetté nyilváníttatásukról.
Javasolja, hogy a kuratórium kezdeményezze a két személy védetté nyilvánítását.

Stier Sándor
Javasolja Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselőtestületénél dr. Magay Ferenc és dr. 
ikafalvi Farkas Béla védetté nyilvánítását.

Vajda Imréné
Nem véletlen, hogy Taszáron az ő nevét viseli az idősek otthona.

Ruisz Györgyné
A mondás szerint amíg Csertán Márton összeprédikálta a templomot, addig dr. ikafalvi 
Farkas Béla pedig teleprédikálta.

Stier Sándor
Szeretettel köszönti L. Balogh Krisztinát, aki időközben megérkezett az ülésre. 
Tájékoztatja, hogy a kuratórium társadalmi munkában végzi tevékenységét. A 
kuratórium magánszemély által adományozott pénzből, illetve a Somogy Temetkezési 
Kft. által működőképes.

L. Balogh Krisztina
Véleménye szerint azt lehet védetté nyilvánítani, ami helyi művészeti érték. Nem 
emlékezik arra, hogy a védetté nyilvánításban sír is szerepelt volna.

Puskás Béla
Azért kell sírhelyeket védetté nyilvánítani, mert olyan személyek nyugszanak bennük, 
akik neves személyiségek voltak. 2001. évben került először sor a védett sírok 
nyilvántartásba vételére Kaposvár Megyei Jogú Város határozata alapján.
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Ruisz Györgyné
A 2001-ben hozott határozat alapján 2003-ban kezdték meg a sírfelújításokat. A város 
egy sír rendbetételét vállalta. A jegyző úrral történt egyeztetés után derült ki, hogy a 
vállalás nem került a közgyűlés elé, ezért az összeget nem is tudják biztosítani.

L. Balogh Krisztina
Kérése, össze kell írni azokat a sírokat, amelyeket a bizottság részére be kívánnak 
nyújtani arra hivatkozva, hogy helyi értéket, védettséget képez.

Puskás Béla
Volt egy mozgalom, amelyet Ruisz Györgyné szervezett. 13 sírköves vállalta a neves 
személyek sírjainak rendbe tételét. Volt olyan év, amikor a sírkövesek a sírok 
rendbetételéért három millió forint összegben dolgoztak. Kaposvár város 
önkormányzata anyagilag nem támogatta ezt a nemes feladatot.

Ruisz Györgyné
Megjegyzi, hogy a korábban említett két neves személyiség védetté nyilvánítását 
Bellái Zoltán tiszteletes is támogatja. Várható, hogy ez ügyben Bellái Zoltán tiszteletes 
úr meg fogja keresni az igazgató,urat.
85 sír felújítására került sor 5 év alatt javasolja, hogy a sírok állagmegóvására egy 
bizonyos összeget el kellene különíteni. Az állagmegóvásnak ugyanis vannak bizonyos 
költségei.

L. Balogh Krisztina
Véleménye szerint erre azt fogják mondani, hogy a Somogy Temetkezési Kft. feladata 
a sírhelyek állagmegóvása. Erről a műszaki igazgatóságot kell tájékoztatni.

Puskás Béla
A felújított sírok egy része újból felújításra szorul. A Somogy Temetkezési Kft-nek 
erre nincs pénze, a társaságnak a temetők üzemeltetése a feladata.
Több éven keresztül történt a neves személyek sírjainak felújítása. Vannak olyan neves 
személyek, akik nem szerepelnek az eredeti listán.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak arról, hogy dr. Magay Ferenc és dr. ikafalvi 
Farkas Béla sírhelyét védetté nyilvánítsák. Kérje fel a kuratórium Puskás Béla igazgató 
urat, hogy a további intézkedést Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése felé 
szíveskedjen megtenni.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan egyetért azzal, hogy dr. 
Magay Ferenc és dr. ikafalvi Farkas Béla sírhelyét védetté nyilvánítsák. A 
kuratórium felkéri Puskás Béla igazgató urat, hogy a további intézkedést Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése fe lé  tegye meg, egyben felkéri a kuratórium, hogy az 
előterjesztés kidolgozásához szíveskedjen a segítséget megadni.

Stier Sándor
Tájékoztatja L. Balogh Krisztinát arról, hogy a kuratórium határozatában támogatja a 
„Temetőink üzenete” című nyilvános pályázat megjelentetését. Egyetértettek a díjazás 
mértékével, valamint azzal, hogy csak azok kapjanak oklevelet, akiknek a fotói a



kiállításon bemutatásra kerülnek. A zsűri bizottságba egyhangúan Vajda Imrénét 
delegálják.

L. Balogh Krisztina
A pályázat értékelésekor a zsűri tagjai közé Láng Róbert fotóművész, Géger Melinda 
művészettörténész és Horváth János részvételét javasolja.

Puskás Béla
A zsűri tagjai között a Somogy Temetkezési Kft-t Kalocsa Józsefné képviseli, 
valamint részt vesz Hegedűs György is. A kiállítás megszervezéséért más 
elfoglaltságom miatt Kalocsa Józsefné a felelős. Megkérdezi, hogy Czene Attilát ki 
fogja értesíteni?

L. Balogh Krisztina
Czene Attilával ma 6 órakor találkozik, és az ülésen elhangzottakról tájékoztatni fogja. 
A pályázatok leadását követően a díjkiosztásig a fotókat fel kell helyezni.

Puskás Béla
A fotók kihelyezése szombatig meg fog történni.

Ruisz Györgyné
Megkérdezi, hogy ki fogja a kuratórium tagjait értesíteni?

L. Balogh Krisztina
Azt mindenképpen egyeztetni kell, hogy kinek mikor van időpontja. Az emléklapokat 
addigra ki is lehetne nyomtatni.

Puskás Béla
Az emléklapokat valóban addigra ki tudják nyomtatni. Szita Károly polgármester 
úrnak felajánlja, hogy temető látogatását a fotópályázat kihirdetésével hangolja össze.

L. Balogh Krisztina
A parkolóhelyek kialakítására is fontos lenne, de erre nincs pénz.

Ruisz Györgyné
Ez évben is felhívással fordulnak a magánszemélyek és a szervezetek felé, hogy a 
vállalásuk alapján a felújított sírokat évente két alkalommal, tavasszal és 
mindenszentek alkalmával tegyék rendbe, a sírhelyekre virágot és mécsest 
helyezzenek el.

L. Balogh Krisztina
Megkérdezi, hogyan lehet egy síremlék rendbetételét elvállalni, ha nincs rá pénz? 

Puskás Béla
Mindenszentekre a közmunkások minden sírt rendbe fognak tenni. A városnak 
vállalással hozzá kellene járulnia egy síremlék felújításához.
Ruisz Györgyné
A Református Gimnázium vállalja a dr. Magay Ferenc és dr. ikafalvi Farkas Béla 
sírjának gondozását. A Fidelitas pedig dr. Takáts Gyula és Hagelman Károly 
sírhelyének gondozását vállalja.
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L. Balogh Krisztina
Megkérdezi, hogy milyen munkálatok elvégzéséhez évente mennyi összegre lenne 
szükség ahhoz, hogy a sírok folyamatosan rendbe legyenek téve?
Javasolja, hogy egy előterjesztésben pontosan le kellene írni, hogy melyik sírnak a 
rendbe tétele mennyibe került.

Ruisz Györgyné
Erre igazgató úr tud pontos választ adni, ugyanis a sírkövesek az általuk vállalt 
síremlékek felújítását önként vállalták.

Vajda Imréné
Példaként elmondja, hogy szakirányú munkához, mint a kerítés festéséhez is szükség 
van pénzre.

Puskás Béla
Évente 500 eFt-ra lenne szükség ahhoz, hogy a sírok karbantartását folyamatosan 
lehessen végezni. Eddig 85 sír került felújításra, ehhez jön még a korábban javasolt 2 
sír is. Vannak olyan sírok, akiknek vannak hozzátartozóik, de ők nem tisztítják a 
sírokat. ■ ■

L. Balogh Krisztina
Ügy gondolja, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Bereczk Antal 
síremlékének rendbe tételét kellene elvállalnia.

Stier Sándor
A Somogy Megyei Önkormányzat részéről kapott tájékoztatás alapján elmondja, hogy 
az anyagi nehézségek miatt a költségvetésük nem engedi, hogy civil szervezeteket 
anyagilag támogassanak.

Felkéri a kuratórium tagjait, határozatilag vegyék tudomásul, hogy a Somogy Megyei 
Önkormányzat az anyagi nehézségek ellenére támogatást biztosítani nem tud.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan tudomásul veszi, hogy a 
Somogy Megyei Önkormányzat a felmerült nehézségek miatt az Alapítvány részére 
anyagi támogatást nem tud biztosítani.

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

Kmf.

Manduk Gyuláné
jegyzőkönyvvezetőkuratórium elnöke


