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Erdős János polgármester köszöntötte a testületi tagokat, meghívottakat és a lakosság
részéről megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu Tünde köztisztviselőt.

-

napirendi pontok -

1.) A temetői tujasorok állapotának egyeztetése, a lakosság véleményének kikérése.
Előadó: Erdős János polgármester

-

napirendi tárgyalás -

1.) A temetői tujasorok állapotának egyeztetése, a lakosság véleményének kikérése.
Előadó: Erdős János polgármester

Erdős János polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a lakosság részéről az elmúlt
évek során több megkeresés, kérés érkezett a temetői tuják állapotával, illetve kivágásával
kapcsolatban. A lakossági igényeknek és a tuják állapotának megfelelően több alkalommal
sor került a veszélyes, elszáradt tuják kivágására, illetve ágaik eltávolítására. Ezeket a tujákat
az 1980-as években ültették. Mára már elöregedtek. Február elején Herczeg Attila
alpolgármester úrral megtartott szemlén nagyon sok tuja bejelölésre került, amelyeket
csonkítani kellene vagy az egészet eltávolítani. Összesen 96 db tujáról van szó. A kapott
árajánlat alapján az összes kivágása 1,2 mFt lenne, a tuja gyökerek kimaratása pedig még 1
mFt. Ezen az összegen lehetne csökkenteni, azzal, ha társadalmi munka szervezésével azok a
tujákat, melyek nem jelentenek veszélyt síremlékekre, könnyen eltávolíthatóak kivágásra
kerülnének. A fórumot a lakosság véleményének megismerése érdekében lett meghirdetve.
Lukácsi Ferenc Balatonmagyaród Petőfi u. 203. szám alatti lakos szerint valamennyi tuját
egyszerre kellene kivágni és helyettük egységes fákat ültetni, például a Zalakaroson több
utcában nagyon szép fák vannak ültetve, kis gömb alakú lombkoronával és alacsony törzzsel
rendelkeznek. A zalavári temetőben ültetett juharfákkal nem ért egyet, illetve újabb tuják
ültetését sem tartja jónak.
Megyesi Dezső Balatonmagyaród Petőfi u. 177. szám alatti lakos szintén egyetért
valamennyi tuja kivágásával és új egységes növényzet ültetésével. Nem jó, ha nem egyszerre
lennének kivágva, mert akkor nem egyszerre nőnének és a megmaradt tuják kivágásakor
sérülhetnének a már elültetettek.
Magyar Zoltán Balatonmagyaród Petőfi u. 111. szám alatti lakos szerint, ha most csak a
rossz tuják vagy ágak kerülnének kivágásra, akkor csúnyák lennének a megmaradó tuskók. Ki
kell vágni valamennyit. Igaz nem lesz olcsó, de lesz egy tiszta terület. Szerinte sem jó a
juharfa, mert kezelhetetlenné válna. Olyan fa kell, aminek egy törzse van és kicsi
lombkoronája. Idő kell, hogy megnőjön, de előbb utóbb meg kell lépni ezt.
Gyepes Csilla képviselő elmondta, hogy a testület gondolkodott bokrok ültetésében is, mert
ha fa lesz ültetve, akkor idővel ugyanez a probléma jelentkezni fog a lehulló levelekkel
kapcsolatban.
Csizmadia Lászlóné Balatonmagyaród Petőfi u. 76. elmondta, hogy félti a síremlékeket
egy vihar, vagy nagyobb szél esetén., de mindenképpen kell ültetni helyettük másik növényt.
Magyar Zoltán szerint bármelyik másik temetőben is van falevél, mindenhol vannak fák
ültetve. Társadalmi munkát meg kell próbálni, de mindig ugyanazok az emberek jelentkeznek
egy-egy megmozdulás alkalmával. A település lakossága nagyon elöregedett.
Lukácsi Ferenc véleménye szerint mindenképpen még a térkövezés előtt meg kell csinálni a
kivágást. A sportöltözőnél is elszáradt az egyik fa, azt is ki kellene vágni.

Péntekné Bazsó Katalin Balatonmagyaród Petőfi u. 132. elmondta, hogy csak az elszáradt
tujákat és a sírokat veszélyeztető tujaágakat vágná ki. Az összes tuja kivágásával elveszítené a
temető mostani képét. Temetőgondnokként sok távoli hozzátartozóval találkozik, mindig
dicsérték, hogy milyen szép és gondozott a temető. Évről évre visszatérő probléma a tuja
lehulló levele, ami leginkább ősszel jelentkezik, de az önkormányzati dolgozók rendszeresen
takarítják azt.
Lukácsi Ferenc elmondta, hogy ezeknek a tujáknak már lejárt az idejük, elöregedtek.
Egyszerre kell kivágni, hogy egységes legyen az új ültetés.
Erdős János polgármester elmondta, hogy a fórumon nem sokan jelentek meg ugyan, de
akikkel eddig beszélt a faluban erről a témáról, mindenki a tuják kivágása mellett volt.
Magyar Zoltán szerint mindenki megkapta a lehetőséget arra, hogy elmondja az ezzel
kapcsolatos véleményét, aki nem élt vele, később ne háborogjon.
Lukácsi Ferenc elmondta, hogy nem kellett volna urnafalat csináltatni. Zalakarosi temetőben
kijelöltek egy területet, ahol urnahelyeket alakítottak ki, szerinte az jobb megoldás. Ott még
az urnafalból is kivetetik, a már elhelyezett urnákat és a földben kialakított urnahelyekbe
helyezik el. A nagykanizsai temetőben kör alakú urnahelyet alakítottak ki.
Megyesi Dezső elmondta, hogy a balatonmagyaródi temetőben nem sok urnás helyre lenne
igény. Először legyen meg a tuják kivágása, majd készüljön el a térburkolat és az egységes
fák ültetése.
Szűrös Adél képviselő szerint először biztos nagyon furcsa lesz a temető tuják nélkül, de
majd idővel mindenki megszokja.
Erdős János polgármester megköszönte a jelen lévőknek, hogy hozzászólásukkal segítették
a képviselő-testület munkáját.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a lakossági fórumot
16,50 órakor bezárta.
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