
Kedves Mindnyájan! 
 
Néhány fontos információ édesapánk, Ittzés Mihály temetésével kapcsolatban: 
 
1. Aki autóval jön: Kecskeméten 18 óráig a parkolás díjköteles. Parkolni péntek du. nem biztos, 
hogy egyszerű, de a központban minden közel van. A városközpontban szinte minden utca 
egyirányúsítva van, nem helyieknek érdemes korábban érkezni, s lehet a református konviktus 
környékén is parkolni (ott lesz a búcsúztatás után a közös összejövetel). Gyalog a központban 
minden közel van, nem probléma, ha messzebb parkol valaki. Helyiek lehetőleg ne autóval 
jöjjenek. Az evangélikus templom melletti parkoló a családnak lesz fenntartva. 
 
2. Aki vonattal jön: gyalog az állomástól 5-10 perc az evangélikus templom, a vonat Budapest 
felől 14.10-re ér be (Szeged felől 13.47-re). Ha késés miatt valaki inkább egy órával korábban 
jönne, akkor sokat fog várni, s így is hosszú lesz az egész búcsúztató, talán érdemesebb 
másokkal összefogni közös autózás ügyében. 14.30-kor pontosan elkezdődik a zenés 
emlékezés, érdemes addigra már helyet foglalni, mert vélhetően sokan leszünk. 
 
3. A gyászjelentésben írtak szerint kérjük a koszorúk mellőzését, a koszorúmegváltás a 
megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy a helyszínen történő perselyes 
adományozással történhet. Ha valaki mégis szeretne Mihály-apánkról egy szál virággal 
megemlékezni, az evangélikus templomban lesznek vázák, ahol a virágokat el lehet helyezni, 
ezeket az istentiszteletet követően a temető munkatársai kiviszik a sírhoz (a temetésre csak a 
család megy ki). 
 
4. Az istentiszteletet követően a gyászoló vendégeket szeretettel várjuk a református 
konviktusban, itt lesz majd lehetőség a Mihály-apánkkal kapcsolatos nyilvános 
megemlékezésekre is, s itt lehet majd kisebb-nagyobb körben beszélgetni. Természetesen lesz 
enni- és innivaló, 18 óra körül meleg ételt is felszolgálnak majd. Kérjük, hogy a vendéglátáshoz 
ne járuljon hozzá senki saját készítésű süteményekkel, egyebekkel, lesz minden a helyszínen. 
 
A következő oldalakon mellékelek két térképet (illetve azok linkjeit) a könnyebb eligazodás 
érdekében. 
 
Szeretettel (Kata-anyánk, Gergely és Ádám nevében is), 
 
Ittzés Tamás 
  



Térkép messzebbről (az autópályáról a Kecskemét/Centrum leágazásnál – azt hiszem, 72-es 
km-táblánál – lejőve a Kecskemét tábla utáni körforgalomtól látszik kékkel az útvonal a 
templomig): 
https://www.google.com/maps/dir/Kecskem%C3%A9t,+Budai+u.,+6000/Kecskem%C3%A9t,
+Evang%C3%A9likus+templom/@46.9192131,19.6693631,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!
1m5!1m1!1s0x4743d0aa91ba2d45:0x45034f40f6309c30!2m2!1d19.6782507!2d46.9211971
!1m5!1m1!1s0x4743da10d13345cb:0xae5f3bb6601b27bb!2m2!1d19.6925253!2d46.908665
3!3e0 
 

 
 
  



Térkép közelebbről (vonattal érkezőknek: a vasútállomás az alábbi térképen jobbra fent 
látható, onnan az evangélikus templom gyalog 5-10 perc). A temetést követő fogadás 
helyszíne a református konviktus a Fráter György utcában, a sarkon lévő Itália Pizzeria mellett 
található, a térképen balra középen – a konviktus külön nincsen jelölve): 
https://www.google.com/maps/dir/Kecskem%C3%A9t,+Budai+u.,+6000/Kecskem%C3%A9t,
+Evang%C3%A9likus+templom/@46.9107045,19.694136,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!
1s0x4743d0aa91ba2d45:0x45034f40f6309c30!2m2!1d19.6782507!2d46.9211971!1m5!1m1
!1s0x4743da10d13345cb:0xae5f3bb6601b27bb!2m2!1d19.6925253!2d46.9086653!3e0 
 

 


