
Tisztelt Testvéreink, Barátaink! 

Az elmúlt években, hónapokban az Ócsai Baptista Gyülekezet tulajdonát képező temető-résszel 

kapcsolatban egyre gyakrabban visszatérő témává és kéréssé vált, - az aktuális vezetőség felé -

, hogy megoldást kell találni a temetőben lévő egyes sírok állapotával, gondozásával 

kapcsolatban.   

Eddig, - többségben különböző korban lévő asszonyok -, akik rendszeresen gondozzák elhunyt 

szeretteik sírját, nemcsak a rokoni körbe tartozó elhunytak sírját, hanem más elhunytak 

hozzátartozói helyett is gondoztak sírokat. Mára egyre kevesebben tudják vállalni ezt a 

jószolgálati tevékenységet azért is, mert több sírnál már túl nőtt a néhány évvel ezelőtt elültetett 

talajtakaró cserje, ami már nemcsak a környező sírok gondozását, hanem a normál közlekedést 

is akadályozzák. 

Gyülekezetünk, mint tulajdonos, a temető-részünk környezetét most rendbe kívánja tenni, és 

egyben a sírok rendezettségét, a nyilvántartás pontosságát is fontosnak tartja.  

Ezen levelünk által megkeresünk minden érintett személyt, hozzátartozót, sírt gondozót, hogy 

felhívjuk a figyelmet arra, minden érintett érezze jobban kötelességének elhunyt hozzátartozója 

sírhelyének gondozását, ezzel az egész temetőrész kulturált rendben tartását. 

Javasoljuk, hogy a kúszó és egyéb nagynövésű zöldek helyett szíveskedjenek inkább fedőlappal 

ellátni a sírokat, mert ezzel könnyebbé válik a sír gondozása.  

A sír körül lehulló virágokat, leveleket minden sírgondozónak takarítani kell.   

Kérjük, tartózkodjon mindenki a különböző bokrok, cserjék, fák ültetésétől a sírhelyek körül, 

azok már fiatal korukban is akadályoznak másokat a közlekedésben, később fennáll az a 

veszély, hogy a sírhelyekre dőlő fa vagy a gyökérzete, saját és más síremlékekben kárt tesz. 

Ebben az esetben a felelősség az ültetőt terheli, mely kártérítést is vonhat maga után.  

A fentiek alapján kérjük az érintetteket, vigyék el és ültessék máshová a síron, vagy a sír körül 

lévő bokrokat, cserjéket. 

Aki szeretné, megtartani a sírhelyet, de bármi ok miatt személyesen nem tudja gondozni azt, 

jelezze és igyekszünk gondozót keresni - ellenszolgáltatás fejében. 

Továbbá kérjük, hogy akiknek elhunyt hozzátartozója, ismerőse van a Baptista Temetőben, 

vagy sírt gondoz bármilyen okból, szíveskedjen nyilatkozni a mellékelt nyilatkozó lapon a 

sírhely gondozás vállalása tekintetében. 

Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy bármilyen okból a továbbiakban már nem kívánja 

gondozni hozzátartozója sírját, vagy az eddig önszorgalomból gondozott sírt, kérjük a lemondó 

nyilatkozat aláírásával jelezze azt.  

Továbbá kérjük mind azokat, akiknek hozzátartozóinak utolsó temetési időpontja meghaladja 

a 25 évet nyilatkozzon a sírhely további fennmaradásáról, vagy lemondásáról. 

Köszönjük a megértést, és közreműködést. 

Ócsa,2020. 07. 12. 
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