
regebben megvasarolt sfrhelyekre kepes
a halottakat befogadni. Az utak sarkan
levQ kis szabad terOleteken kis urna-
sfrokat letesftettek, ezekben van meg
szabad hely.

Az 6temeto kapujan a Martirok u. 7.
Slam alatti Budaorsi Gorog katolikus
Egyhazkozseg hirdeti a hetfo, szerda,
szombat, vasar- es Onnepnapi mise
idopontokat. Az erre kirandul6 fiatal par
erdeklodessel olvassa a tablat, maid
tanacstalanul visszafordul a szemkozti
keskeny Farkasreti utca tale. Aztan meg-
gondoljak magukat, es megiscsak az
1700-as evekben letesOIt 6temeto kapol-
naja, az egykori ravatalaz6 tale veszik az

iranyt.
Alter Friedhof -igy neveztek a budaorsi
otemetot. Hertzog, Weber, Osterziel,
Schwindl, Fundt -betCizom a megkopott
sirfeliratokat. Itt a sirja a Wendler
nevezetO remetenek is, aki a kozeli
K6hegy barlangjaban tengette val aha
eletet. Am az 6temeto multat idezo
vilagaban elcsodalkozom, hogy gem a
temetokertet ovez6 keritesen, gem a
temeto terOleten semmi nyoma gem az
orzesnek, gem a felujitasnak. Alighanem
ezert hataroztak el tobben, peldaul Ritter
Imre, a Budaorsi Nemet Kisebbsegi
Onkormanyzat elnoke, hogy meg kellene
es meg is kell orizni onmagunk es a
jovendO szamara 6seink temetokertjet.

Az atemeta tortenete
A tiszteletre melt6 kezdemenyezes -a
jelek szerint -nem marad csupan nemes
szandek, hiszen van esely arra, hogy a
mai es a Nemetorszagban el6 egykori
budaorsiek es segftoik reven osszegyCilik
a szOkseges penz a termeto rendbe-
hozatalahoz. Vagy fogalmazhatnank ugy
is: a varas vezetoi es a nemet kisebbsegi

onkormanyzat elkepzelese megegyezik
abban, hogy az otemetoben a tobbnyire
gondozatlan siremlekekb61 emlekparkot
keilletesiteni.
Bongeszgetem tovabb az 6temetoi
sirkoveket, a g6t betCis Wenzel, Wintel,
MOiler, Winkler es masfele neveket. A
megkopott soskuti meszkobol faragott
sirkovek kisebb-nagyobb tavolsagra
emelkednek egymast61. Itt-ott szem-
betCinik egy-egy dragabb voros marvany
ko is. Nehany sfrkovon oval is keretbe
helyezve az elhunytak fenykepei a
kesobbi, a 30-as evekbeli temetkezesi
szokasokat idezik.
Feltevesek szerint a Budaorsi 6temet6t
1755-ben szenteltek tel. Maig vitatott
kerdes, hogy miert csak 1782-t61 talal-
hat6 a legregebbi sirko, meghozza nehai
Mertzinger J6zsef plebanos ure. E korb61
van meg nehany ehhez hasonl6 diszes
homokkobol keszOlt papi sirko.
Val6szfnOIeg azert nem maradt az 1755-

Lezarult palyazat
Az onkormanyzat nyilvanos palyazati
felhfvast tett kozze a budaorsi
koztemet6 tovabbi uzemeltetesere. A
palyazati feltetelek kozott hasonl6
nagysagrendu temet6 uzemeltetesere
vonatkoz6 refe-fencia, a cegbejegyzes,
tovabba penzugyi, gazdasagi, muszakiI 
referencia, s egy h6napnal nem regebbi

APEH es tb-igazolas szerepel. A
palyazat a temet6 esetJeges b6vftesere
es kremat6rium letesftesenek a
lehet6segere vonatkozik. A palyaz6nak
meg kell jelolnie az uzemeltetesi
lehet6segert fizetend6 dfjat, az
uzemeltetesi szer-z6des id6tartamat, s
a vallalt, fenntartasi, 6rzesi munkala-
to kat is. A palyazat elbfralasanak
hatarideje 1997. julius 30-a volt, ered-
menyer61 jov6 havi szamunk-ban a
varoshazi hfrek kozott beszamolunk.
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1782 kozotti evekbol fenn sfremlek, mert
annak idejen, amikor megtelt az 6temeto,
atvittek a sfrkoveket a kozelben megnyi.
tott uj budaorsi temetobe, hogy a
sfrkoveket ott ujra hasznosftsak.
Val6szfnOIeg emiatt nem kerultek elo a
templom koruli 6temeto legregibb
sfrkovei, pedig ad6dhatott volna ra alka-
10m, hiszen peldaul a masodik
vilaghaboru idejen szamos elesett
katonat itt temettek el, es az 1975. evi
vfzvezetek epftes alkalmaval is megboly-
gattak az 6temetot.

Az uJ regitemet6 letesitese
1904. szeptember 14-e. Ezen a napon
szenteltek tel az 6temet6t61 300
meternyire a budaorsi "regi" temetot.
Ennek megnyitasa utan mar csak elvetve
vettek igenybe az 6temetot, amit 1956-
ban hasznaltak utoljara. A regi temetobe
a katolikusok mellett csekely szamu mas
vallasi felekezetekhez tartoz6 budaorsi
halottakat is temettek, es itt a sfrkovek

allapota, megmunkalasa vilagosan
mutatjak a korabbi eredetet, eppen ugy
mint a kesobbi felujftas nyomait. Az
6temetobol atkerult sfrkovek kozul
nehanyon olvashat6k mag a nyomtatott
g6t betukkel irt sfrversek is, az egyik
ilyen tizsoros sfrvers cfme a kovetkezo:
Hier ruhet im Gott selig eingeschlafene.
Itt nyugszik Isten akaratab61 alussza orok
almat...
A regi temetoben tisztak, rendezettek,
gondozottak az utak, a sfrok korul rend-
szeresek a latogat6k, akik nem csak
emlekezni, hanem szeretteik sfrjat
melt6n gondozni jarnak ide. Rab
Laszl6ne -miutan befejezte a siron a
viragontozest, a gyomlalast -, kerde-
sunkre elmondta hogy a csaladnak krip-
taja van a temetoben. Ezert 6ket elkeru-
lik azok a problemak, amelyek mas
budaorsieket foglalkoztatnak, hogy hoz-
zatartoz6ik mar nem juthat hely a regi
temetoben, csak a varoson kivul megnyi-
tott ujban. A regi temeto ugyanis mar
csak a csaladi sirboltokba vagy a

Koztemeto a varoson kivul
Ilyen korulmenyek ko~Qtt a Buda-
ors- T orokbalint kozigazgatasi hataran
elterul6 Pistalyban jeloltek ki es nyitottak
meg a nyolcvanas evekben a budaorsi
koztemet6t. Masutt erre a celra alkalmas
terulet Budaorson nem talalhat6, bar a
donteshoz6k is j61 tudjak, a koztemet6
megk6zelftese nehezkes es faraszt6.
Helybeli vallalkoz6k esetleg fantaziat
lathatnanak abban, hogy megfelel6feltetelekkel, 

hetvegeken es temetesek
alkalmaval temet6i jaratokat indftsanak
ide. Mint a pogarmesteri hivatalban
megtudtuk, nem ez azonban az egyetlen
problema. ~vek 6ta keresik a koztemet6
b6vftesenek a megoldasat is -hiszen
becslesuk szerint korulbelul nyolc-tiz
evig elegend6 a jele~leg rendelkezesre
al16 terulet -, b6vftesre azonban csak a
temet6hoz kapcsol6d6 T orokbalinthoz
tartoz6 kozigazgatasi teruleten nyflna
lehet6seg, a Torokbalint 097/120.,
097/121., 097/122 helyrajzi szamu
magantulajdonban lev6 ingatlanok
megvasarlasaval. Erre a celra az onkor-
manyzat kepvisel6testulete az 1997. evi
k61tsegvetes altalanos tartalekkereteb6
vetelarkent 37 milli6 379 ezer forintot biz-
tosftott, ami 800 forintot jelent negyzet-
meterenkent. Ez idaig azonban nem sik-
erult egyezsegre jutni a telektulaj-
donosokkal.
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