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3 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

díszsírhely biztosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület októberi ülésén elfogadta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
6/2002. (VII.19.) helyi rendelet díszsírhelyek biztosításának és gondozásának szabályozása 
irányuló módosítását, mely 2009. november 1-jétől hatályos. 
A helyi rendelet értelmében: 

„16.§ (1) Az Önkormányzat díjmentes díszsírhelyet biztosíthat azon elhunytak részére, akik a haza, 
a település javára, a közélet valamely területén, valamint a település életében, vagy annak 
érdekében kiemelkedő társadalmi, településpolitikai, tudományos, kulturális, művészeti, 
oktatási, sporttevékenységet fejtettek ki, tevékenységükkel hozzájárultak Tolmács 
fejlődéséhez, megismeréséhez, elismertségéhez.  

(2) E rendelet hatályba lépésekor fennálló védendő sírhelyek (Kovács Géza Tolmács község 
díszpolgárának sírja, és Edvi Illés festőművész és családjának sírboltja) e rendelet szerinti 
díszsírhelynek minősülnek. További díszsírhely biztosításáról a képviselő-testület dönt. A 
díszsírhely temetőn belüli helyét a Polgármester jelöli ki 

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Önkormányzat 

gondoskodik.” 
 
Önkormányzatunkhoz kérelem érkezett, melyben Dr. Flórián Endre elhunyt tolmácsi illetékességű 
tudós hozzátartozó kérik, hogy a képviselő-testület örökös díszsírhelyet biztosítson Dr. Flórián 
Endre részére. 
 
Flórián Endre 1910. április 19-én született Tolmácson. 14 éves korában építette meg az első 
detektoros rádiókészülékét, s ezt viszonylag gyors fejlődés követte. 1927. nyarán már egy „ötlámpás” 
készüléket vitt haza a tolmácsi vakációra. A nyári diósjenői hadgyakorlatokra behívott katonák 
parancsnokához egy telefonvonalat húztak ki, amely a házuk tetején is keresztül vezetett. 
Rácsatlakozott, s lehallgatta a parancsokat, de ez antennája is volt egyben.  
Flórián Endre a váci piarista gimnáziumban érettségizett, ahol Öveges József tanítványa volt, majd a 
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett mennyiségtan és természettan tanári 
képesítést.  
Az egyetemi évek múltjával csak úgy lehetett elhelyezkedni, ha az ember kapott egy néjegyet, 
amelyre ráírták egy vállalat, vagy intézmény nevét. Két borítékot kapott, azt választotta, amelyik 
közelebb volt: a Meteorológiai Intézethez kopogtatott be. Az igazgató a villámok okozta zajok 
megfigyelését bízta rá. 1938-ban egy kollokviumon számolt be megfigyeléseiről. Az intézet ógyalai 
bázisán a légköri elektromos feszültségének mérést kapta feladatul. Ugyanebben az időben több hetet 
töltött a Magyar Posta tárnoki vevőállomásán a rádióhullámok terjedésének tanulmányozásával és 
adatok gyűjtésével. Ógyallát 1942. február 28-án hagyta el és március elsejével az akkor szervezett 
Dunai Repülőgépgyárban helyezkedett el, ahol prognosztizőri és repülőgép teljesítménykiértékelői 
munkát végzett, a hazai összeszerelésű M 210 típusú vadász-repülőgépek vizsgálatát végezte. 
1942. áprilisában nagy sikerű előadást tartott az időjárás és a földmágnesességi tényezőknek a 
rádióvételre gyakorolt hatásáról. Ezt a témát választotta doktori disszertációjához is. 
A hadiüzemet 1943. április 15-i dátummal elhagyta és a katonai Repülő Időjelző Központban 
helyezkedett el polgári alkalmazottként. Az 1944-es nyár elején Csaplak Andorral együtt a 
rádiószondás méréseket végző katonai egységbe helyezték át. A szondás szakasz Veszkény község 
mellett először német, majd orosz hadifogságba esett. Flórián megszökve az orosz fogságból a 
Bakonyon keresztül bujkálva visszaindult Budapestre. 1945. május 28-án jelentkezett munkára az 
OMFI-ban, ahol időjárás előrejelző beosztását kapta vissza.  
Egyetemi doktori vizsgáját 1948. június 26-án Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
tette le. Disszertációjának címe: 'Az időjárás hatása a 20 méteres rádióhullámok terjedésére' volt. Még 
ugyanebben az évben ionoszféra-vizsgáló berendezés tervezés előkészítésére kapott megbízást, 
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majd 1950-től meg is kezdte a hazai kísérleti ionoszféra méréseket, amelyeket 1953-tól már 
rendszeresen, szolgálatszerűen végeztetett. 1954-től további feladatként kapta a légköri radioaktivitás 
vizsgálatok szervezését és végzését. Közben a Budapesti Műszaki Egyetemen matematikát és fizikát 
oktatott. Az Elektromechanikai Vállalat ezidőtájt professzionális ionoszféra vizsgáló berendezést 
tervezett és épített, amellyel az 1958-as brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert. A következő 
évben a konstruktőrök az aranyérmes ionoszféra vizsgáló berendezésükért Kossuth-Díjat kaptak, 
amelyből az OMSZ-ban is meglévő kicsinyes munkahelyi irigység miatt Flórián Endre kimaradt.  
Kandidátusi értekezését 1961-ben védte meg, amelynek címe: Az ionoszféra F2 rétege Budapest 
feletti határfrekvenciáinak vizsgálata volt. Kutatásainak középpontjában az ionoszférikus távközlési 
előrejelzés és a napfolttevékenység mérésének problémája állt. Jelentős ismeretterjesztő munkát 
fejtett ki, publikációi nívós lapokban, folyóiratokban, vagy önálló kiadványokként jelentek meg. 
Akadémiai doktori dolgozata is elkészült, a védési eljárásra sajnos már nem maradt ideje. Tagja volt a 
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati bizottságának, és a Magyar Meteorológiai Társaságnak 
is igen aktív tagja volt, 1966-ban Steiner Lajos emlékérmet kapott, 1978-ban lett a Társaság tiszteleti 
tagja.  
1984. augusztus 26-án hunyt el, végső nyughelye kívánságának megfelelően szülőfalujában, Tolmács 
községben van. (Forrás: Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja. Kiadta az 
Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004) 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a helyi rendelet alapján a díszsírhely biztosítása iránti 
kérelem tárgyában szíveskedjenek döntést hozni. 
 
 
Tolmács, 2009. október 20. 
 
  
 Tisztelettel: 
  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 
……./2009. (………) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 6/2002. (VII.19.) helyi rendelet 16.§-a alapján díszsírhelyet biztosít Dr. Flórián Endre 
elhunyt tolmácsi születésű tudós részére, aki a haza javára kiemelkedő tudományos tevékenységet 
fejtett ki, mellyel hozzájárult Tolmács község nevének öregbítéséhez. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


