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Megjelenik negyedévenként 

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület lapja.

Ked ves Ol va só!
A hos  szú, lan gyos õsz után – 

amely nem min den szem pont ból volt 
jó – vég re meg ér ke zett a tél, s bár 
fe hér ka rá csonyt nem ígér nek a me te-
o ro ló gu sok, re mél jük, új sá gunk ban 
meg ta lál ja azo kat a ha vas té li tá ja kat, 
ame lyek fel idé zik Ön ben en nek az 

év szak nak a szép sé gét. 
Je len szá munk ki csit vis  sza te kin tés az õsz em lé ke ze-

tes ke gye le ti nap ja i ra, szí nes kép ös  sze ál lí tá sunk ban e 
per ce ket idé zi meg Pus kás Bé la mû vé szi fo tó i val.

Két – ma már mond hat juk, hogy is mert és nép sze-
rû – so ro za tunk, a „Múlt és em lé ke zet”- ben Pi linsz ky 
Já nos köl tõ re em lé ke zik Mar ján Ti bor, s a „Mûemlék 
temetõk”–ben, Var ga Jó zsef szö veg ben, míg Pus kás 
Bé la fo tók ban örö kí tet te meg nagy elõ de ink vég sõ 
nyug he lyét, egy Far kas ré ti te me tõ ben tett sé ta után. 

Új ra ki te kin tet tünk a vi lág ba, két ki ál lí tás kap-
csán, más ke gye le ti kul tú rák ról, ki ál lí tás ren de zé sek rõl 
ho zott hírt Ba logh Kár oly szö veg ben és kép ben Lyon-
ból és Var só ból.

Öröm mel ad juk köz re la punk ban a Nem ze ti Ke gye-
le ti Bi zott ság V. Kon fe ren ci á já ról ké szí tett ös  sze ál lí-
tást.  

Meg em lé ke zünk vi lág hí rû lab da rú gónk vég sõ 
bú csú já ról, amely nek meg ren de zé se nem csak a ke gye-
le ti szak ma tag ja it osz tot ta meg. 

Vé gül ál lan dó hir de tõ ink igé nyes ter ve zé sû rek lám-
ja ik ban kül dik el Ön höz jó kí ván sá ga i kat. 

Ked ves Ol va só!

Szer kesz tõ tár sa im és a ma gam ne vé ben kí vá nok 
Ön nek, ked ves csa lád já nak bé kés, sze re tet tel jes és 
ál dott ka rá cso nyi ün ne pe ket, a 2007-es esz ten dõ re jó 
egész sé get, si ke res üz let me ne tet. 

 Sas Er zsé bet 
fõ szer kesz tõ 
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A te met ke zé si szol gál ta tás és te me tõ üze mel te tés so rán az 
el múlt évek ben fo lya ma to san nõtt az el vá rás a ma ga sabb szin-
tû te vé keny ség vég zé sé re. A te me tõk rõl és te met ke zés rõl szó ló 
1999 XLIII. tör vény, il let ve a vég re haj tá sá ról szó ló 145/1999. 
(X.1.) Kor mány ren de let, majd a 2005-ös ren de let mó do sí tá sa 
(121/2005. VI. 28) egy szer re igye ke zett meg fe lel ni a tár sa dal-
mi el vá rá sok nak és az Eu ró pai Uni ós elõ írá sok nak. A szak mai 
szer ve ze tek, az el múlt évek ben je len tõs mun kát vé gez tek an nak 
ér de ké ben, hogy a te met ke zé si szol gál ta tás meg íté lé se, tár sa dal-
mi el fo ga dott sá ga ja vul jon. Kü lö nö sen fon tos nak tar tot tuk, hogy 
a te met ke zé si szol gál ta tást vég zõ vál lal ko zá sok irá nyí tá sát csak 
szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek vé gez hes sék.

Min den jó szán dé kunk és erõ fe szí té sünk el le né re azon ban 
ma is je len tõs azok nak a te rü le tek nek a kö re, ahol sür gõs meg ol-
dás ra len ne szük sé ge a te met ke zé si szak má nak.

1. A te me tõ fenn tar tás és üze mel te tés költ sé ge it a tu laj do nos-
nak kell fe dez ni. Er re azon ban a tu laj do nos ön kor mány zat ok-
nak, egy há zak nak nem áll ren del ke zé sé re a szük sé ges anya gi 
fe de zet. A tu laj do no sok ar ra kész te tik a több sé gé ben te met ke-
zé si szol gál ta tást is vég zõ, te me tõ ket üze mel te tõ gaz da sá gi tár-
sa sá go kat, hogy a hi ány zó ös  sze get a te met ke zé si szol gál ta tás 
több let be vé te lé bõl fe dez zék. Ez zel köz vet le nül já rul nak hoz zá a 
te met ke zé si árak fo lya ma tos emel ke dé sé hez. Ez az el já rás el len-
té tes az Eu ró pa Uni ós jog sza bály ok kal, vi szont pénz hi á nyá ban 
be lát ha tó idõn be lül nincs re mény a vál toz ta tás ra. Amen  nyi ben 
a tu laj do no sok fe dez nék a te me tõ üze mel te tés költ sé gét, je len tõ-
sen le het ne csök ken te ni a te met ke zé si szol gál ta tá sok dí ját. Ez 
va ló ban a la kos ság egé szét érin tõ dön tés len ne. 

2. A szo ci á lis te me té sek szá ma fo lya ma to san nõ. Ma már a 
te me té sek 4 %-a rész ben vagy tel je sen szo ci á li san tá mo ga tott. 
Más Eu ró pai Uni ós or szá gok ban pld. Len gyel or szág ban min den 
el hunyt után je len tõs - mi ni má li san a szo ci á lis te me tés költ sé gét 
fe de zõ - te met ke zé si tá mo ga tást ad nak.  Aki igé nye sebb te me-
tést sze ret ne el hunyt hoz zá tar to zó já nak ren dez ni az ter mé sze te-
sen, meg fi ze ti a több let költ sé get.  Ja va sol juk, hogy a te met ke zé si 
költ ség egy ré sze, tár sa da lom biz to sí tá si ala pon, ala nyi jo gon 
jár jon - az el huny tat el te met te tõ csa lád tag nak - te met ke zé si szol-
gál ta tá si tá mo ga tás for má já ban.

3. Az el múlt évek ben ug rás sze rû en nõtt a hoz zá tar to zók ál tal 
– sze ret te ik ham va it tar tal ma zó - ha za vitt ur nák szá ma. Az ed di-
gi ta pasz ta la tok sze rint en nek el sõ sor ban szo ci á lis - pénz ügyi 
okai van nak. A ko ráb bi jog sza bá lyi vál toz ta tás nak ez a pont ja 
nem kel lõ en át gon dolt. A jog al ko tó nem szá molt a kö vet kez mé-
nyek kel. Az ur nák sor sa nem kö vet he tõ nyo mon. Ha a ha za vitt 
ur nák szá ma ilyen di na mi ku san nö vek szik az or szág egy „te me-
tõ” lesz. Er re ma Eu ró pa nyu ga ti ré szén a ke gye le ti el vá rá sok-
nak meg fe le lõ sza bá lyo zás van ér vény ben.

4. A te lep hely vé dõ tá vol sá ga (köz úton mért 200 m) sú lyos 
el lent mon dá so kat tar tal maz. A sza bá lyo zás sze rint is ko la, la kó-
ház ven dég lá tó egy ség köz vet len a te met ke zé si te lep hely mel lett 
is le het, ha a te lep hely zsák ut cá ban van. 

5. El lent mon dá so sak a te lep hely en ge dé lyez te tés elõ írá sai 
is. A be mu ta tó he lyek, le ra ka tok, rész le gek, egy sé ges ke ze lé-
se mi att, a he lyi jegy zõk gyak ran nem tud ják, hogy mi lyen 
en ge dé lye ket ad ja nak ki. A tör vény be tû sze rin ti ér tel me zé se 
sze rint, te lep hely en ge dély kell a bér ház ban la kó pol gá ri szó-
nok nak, va la mint an nak az ügy in té zõ nek is, aki csak te me tés 
fel vé telt vé gez. (Na gyobb cé gek ese té ben ez azt je len ti, hogy 
en ge délyt kell kér ni a köz pon ti te lep hely re, a fel ve võ iro dák ra, 
rész le gek re, ler aka tokra.) 

6. A te met ke zé si szol gál ta tók elé ge det le nek a rá juk vo nat ko-
zó rek lám kor lá to zá sok kal. A ke gye le ti szem pont ból meg al ko tott 
kor lá to zá sok tág te ret biz to sí ta nak a la kos ság fél re ve ze té sé nek, 
meg té vesz té sé nek. 

7. A he lyi jegy zõ fel ada ta a te met ke zé si szol gál ta tás és te me-
tõ üze mel te té si te vé keny ség tör vé nyes vég zé sé nek el len õr zé se. 
En nek a fel adat nak a jegy zõk je len tõs ré sze nem tesz ele get 
(en nek okai kü lön bö zõ ek).

8. A szak irá nyú ké pe sí tés meg szer zé se so kat ja ví tott a te met-
ke zé si szol gál ta tás meg íté lé sén. A „Te met ke zé si szol gál ta tó” 
vég zett sé get szer zett sze mé lyek rõl, köz pon ti nyil ván tar tás saj-
nos ninc s. Eb bõl kö vet ke zik, hogy ne héz, sõt le he tet len ki szûr ni 
a ha mis iga zol ván  nyal ren del ke zõ ket.

9. A szak mai szer ve ze tek a ke gye le ti te vé keny ség te rü le tén 
meg ha tá ro zó szer ve zet nek te kin tik a Nem ze ti Em lék hely és 
Ke gye le ti Bi zott sá got. Te vé keny sé gük azon ban az el múlt évek-
ben, pénz hi á nyá ban szin te csak Bu da pest re kor lá to zó dott. Sze-
ret nénk fel hív ni a fi gyel met ar ra a fon tos tény re, hogy vi dé ken is 
szü let tek ne ves sze mé lyek, vi dé ken is van nak meg óvan dó sí rok, 
te me tõk és em lék he lyek. 

10. El lent mon dá sos az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján 
a jog sza bály ok ban vég re haj tott vál toz ta tás, amely kö vet ke zet len-
sé ge mi att sem a te me tõ ket üze mel te tõ, sem a te met ke zé si szol-
gál ta tást vég zõ vál lal ko zá sok szá má ra nem meg fe le lõ. 

11. A ko por sós te me té sek több hely ség ben prob lé mát je len-
te nek, ne ve ze te sen ott ahol a ta laj víz szint 2,5 mé ter mély sé get 
el éri. A Kor mány ren de let 121/2005 (VI.28.) 1 §-a ki mond ja, 
hogy „Te me té si he lyen ko por sós te me tést mind ad dig nem le het 
vé gez ni, amíg a ta laj víz leg ma ga sabb szint je a ta laj szint alatt 2,5 
mé ter nél ma ga sabb.”

A szak mai szer ve ze tek ja vas la ta az, hogy a mû kö dõ te me tõ-
ben rá te me té si le he tõ ség gel ad dig le hes sen ko por sós te me tést 
vé gez ni, amíg a ta laj víz leg ma ga sabb szint je a ta laj szint alatt 2,0 
mé ter nél, rá te me té si le he tõ ség nél kül ad dig le hes sen ko por sós 

Gon do la tok a te met ke zés rõl,  a te me tõ üze mel te tés rõl és 
a te met ke zé si jog sza bály ok ról
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te me tést vé gez ni, amíg a ta laj víz leg ma ga sabb szint je a ta laj szint 
alatt 1,6 mé ter nél nem ma ga sabb

A ja va solt mó do sí tás meg fe lel a 2005. jú li us 1. elõt ti tör vé-
nyes gya kor lat nak. Nincs tu do má sunk ar ról, hogy több év ti zed 
alatt egyet len fer tõ zés, vagy egyéb köz egész ség ügyi prob lé ma 
me rült vol na fel. 

12. A ha lott szál lí tó au tók ÁFA vis  sza igény lé sé nek ti lal ma 
szin tén köz vet len ha tást gya ko rol a te met ke zé si szol gál ta tás ára-
i ra. A jog sza bály al ko tók az el huny tak szál lí tá sá ra szol gá ló au tó-
kat sze mély szál lí tó au tó nak te kin tik. Ez ma nincs össz hang ban 
az Eu ró pai Uni ós sza bá lyo zá sok kal.

13. So kat le het ne ja ví ta ni a te met ke zé si szak ma hely ze tén 
– ez zel a la kos ság kö ré ben a ke gye le ti szak ma meg íté lé sén - ha 
egy szak mai ka ma ra lét re ho zá sá ra kap nánk le he tõ sé get. A szak-
mai szer ve ze tek (MATESZ, OTEI) ál tal ki dol go zott ja vas la tot 

ko ráb ban, szá munk ra ért he tet len és el fo gad ha tat lan ér vek alap-
ján sö pör ték le.

14. A kór há zak kór bonc ter mei kö rül ki ala kult ano má li á kat 
ma a te met ke zé si szol gál ta tók kép te le nek ke zel ni. A ki ala kult 
hely zet a kor rup ció, a meg vesz te ge tés me leg ágya. Jog sza bály-
ok ban le fek te tett, el len õriz he tõ sza bá lyo zás ra len ne szük sé ges 
an nak ér de ké ben, hogy a ke gye le ti szak ma hi te lét és a tár sa da-
lom ban ko ráb ban el fog lalt mél tó he lyét vis  sza kap has sa. 

A szak mai szer ve ze tek nek va la men  nyi ál ta lunk fel ve tett kér-
dés re van - re mé nye ink sze rint - min den ki szá má ra el fo gad ha tó 
ja vas la ta. Ké szek és ké pe sek va gyunk a meg fe le lõ szer vek kel a jog-
sza bály vál toz ta tá sok elõ ké szí té sé nek azon na li meg kez dé sé re.

OTEI el nök sé ge

Havass Im re 

az Ole an dro 2000 Te met ke zé si Kft. cég ve ze tõ je

1946. január 13-án szü le tett Szom bat he lyen. 
Bu da pes ten az Ybl Mik lós Épitõi pari Tech ni-
kum ban épí tész tech ni ku si, Moszk vá ban épí-
tõ mér nö ki, majd is mét Bu da pes ten gaz da sá gi 
mér nö ki ké pe sí tést szer zett.

1990-tõl 1998-ig a Pest me gyei Te met ke zé si 
Vál la lat igaz ga tó ja, 1999-tõl az Ole an dro 2000
Te met ke zé si Kft. egyik tu laj do no sa és cég ve-
ze tõ je.

1990  óta te vé keny ke dik az OTEI-ben, töb b, 
mint tíz évig az El len õr zõ Bi zott ság el nö ke-
ként több ször volt a Je lö lõ Bi zott ság el nö ke. 

Pöl cz man Ár pád

MANTEX Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja

1954-ben szü le tett. A Mis kol ci Egye te men ok le-
ve les gé pész mér nök, gé pész rend szer szer ve zõ 
dip lo mát, a Bu da pes ti Mû sza ki Egye te men gaz-
da sá gi mér nök dip lo mát szer zett. Nõs, Aj kán él, 
két gyer me ke van. 1989-ben csa lá di vál lal ko zás-
ként te met ke zé si tex tí li á kat kezd tek el ké szí te ni. 
Má ra a vál lal ko zá suk kö zel 50 fõs tár sa ság gá fej-
lõ dött. Te vé keny sé gü ket ki bõ ví tet ték a te met ke-
zés ös  szes kel lé ké nek gyár tá sá val, il let ve for gal-
ma zá sá val. 2004 év ben Ro má ni á ban ve gyes vál-
la la tot ala pí tot tak ko por só gyár tás ra. 1991-ben 
vál lal ko zá suk kal be lép tek az OTEI-be.  2002-tõl 
az OTEI El len õr zõ Bi zott sá gá ban dol go zik, je len-
leg a bi zott ság el nö ke ként.  2006-ban a Ma gyar-
or szá gi Te met ke zé si Kel lék gyár tók és For gal ma-
zók Egye sü le te el nö ké nek vá lasz tot ták.

Bo ros Ár pád

A Csong rád Me gyei Ke gye le ti Kft. ügy ve ze tõ je

1943. feb ru ár 4-én szü le tett Ko lozs vá ron.
Szak kép zett sé ge: Ok le ve les me zõ gaz da sá gi 
gé pész mér nök (1966) Ok le ve les gaz da sá gi mér-
nök (1975) Vál ság me ne dzser (1995) Te me tés szol-
gál ta tó (2002). Az Ál la mi Szám ve võ szék sze re-
pel te ti a Fel ügye lõ Bi zott sá gi el nök nek je löl he tõ 
sze mé lyek név so rá ban. 1997-tõl, si ke res pá lyá za-
tát kö ve tõ en a Csong rád Me gyei Ke gye le ti KFT 
ügy ve ze tõ je. A le zül lesz tett me gyei cé get talp ra 
ál lí tot ta és jól mû kö dõ tár sa ság gá fej lesz tet te, 
tizedik éve dol go zik a ke gye le ti szak má ban. Az 
OTEI-nek 1998 óta tag ja, 2006-ban vá lasz tot ták 
El len õr zõ Bi zott sá gi tag gá. Sze ret né, ha a jól 
mû kö dõ el nök ség gel ren del ke zõ OTEI tagság-
cen trikussá vál na és hoz zá já rul na a Ta gok fej lõ-
dé sé hez (az EU for rá sok meg szer zé sé hez is).

Az OTEI Ellenõrzõ Bizottságának tisztségviselõi
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A szo kat la nul kel le mes õszi idõ já rás mint ha csak ked vez ni 
akart vol na a Dél-Du nán tú li Te met ke zé si Egye sü let tag ja i nak, 
akik kel no vem ber 11-én egy sé ta ke re té ben lá to gat tuk meg a Far-
kas ré ti te me tõt, il let ve az ott nyug vó hí res sze mé lyek sír he lye it.

A bu dai hegy vi dék lan kás lej tõ in el te rü lõ nagy já ból 72 hol das 
nagy sá gú te me tõ Bu da leg na gyobb ki ter je dé sû és leg szebb fek-
vé sû sír kert je. Meg nyi tá sa óta, mely re 1894-ben ke rült sor, Bu da-
pest egyik leg nép sze rûbb te met ke zési he lyé vé vált. A ré gi bu dai 
te me tõk vég le ges meg szün te té se után szá mos meg õriz ni kí vánt 
nyughe lyet ide he lyez tek át, emel lett már a szá zadfor du lón is ked-
velt te met ke zé si hely nek szá mí tott. Egy re több ne ve ze tes el hunyt 
sze mélyt te mettek Far kas rét re.

A te me tõ ame ri kai tí pu sú sír kert je el sõ ként Bar tók Bé la 1988-
ban ha za tért ham va it fo gad ta be. Bár má ra a Far kas ré ti Te me tõ 
bõ ví té se alig-alig le het sé ges és a sír kert csak nem tel je sen be telt, az 
utób bi év ti ze dek ben is ide te met ték a mû vé sze tek, a tu do má nyok 
és a ha zai sport élet ki emel ke dõ kép vi se lõ i t. 

Lá to ga tá sunk so rán va la men  nyi ün ket meg érin tett a sír kert 
föld raj zi fek vé sé bõl adó dó egye dül ál ló szép sé ge, va la mint az itt 
nyug vók szel le mi sé ge. Kü lö nös ér zés ke rí tett ha tal má ba mind-
annyi un kat, ami kor olyan ne ve ze tes sze mé lyek végsõ nyughely-
einél tet tük tisz te le tün ket, akik még a mi éle tünk ben is a köz élet 
hí res sze rep lõ i nek szá mí tot tak.

Szöveg: Varga József, fotók: Puskás Béla

Mûemlék temetõk

Séta nagyjaink örök otthonában

Bartók Béla (1881-1945) zeneszerzõ Szécsi Pál (1944-1974) énekes

Gá bor Mik lós (1919-1998) színész, rendezõ Bessenyei Ferenc (1919-2004) színész
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Gobbi Hilda (1913-1988) színésznõ

Latabár Ár pád (1903-1961) és Latabár Kál mán (1902 – 1970) színész Kesjár Csa ba (1962-1988) autóversenyzõ

Tichy La jos 1935-1999 labdarúgó Karády Katalin (1910-1990) színésznõ Már kus Lász ló (1927-1985) szí nész

Hofi Géza (1936-2002) humorista
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1956-os megemlékezések

Szabadság angyala

Emlékezés a hõsökre - a Szabadság angyala Kaposvárott

 Kopjafát avattak a Hadtörténeti Múzeum és Levéltár udvarán is

Vittner Mária visszaemlékezését Kaposvárott tartotta

Kopjafát állítottak Várdán az ‘56-os áldozatok emlékére A fiatalság méltóképpen emlékezett a hõsökre
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Az emlékezés virágai

Krisztus-kereszt a beremendi temetõben halottak napján

A kásádi temetõ jellegzetes síremléke 
Egy sír, melyet a hála a szeretet és a kegyelet virágai borítanak

Az emlékezés fényei a kaposvári temetõben Fotók: Puskás Béla
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Ahogy min den ki 
ta pasz tal ja, és a fen ti 
kép is ta nú sít ja a té li 
hó ta ka ró még nem 
fe di be te me tõ in ket 
sok- sok mun kát hagy-
va ránk az ün ne pek 
elõt t. A le hul lott lom-
bok, gal  lyak, szél fút ta 
vi rá gok, ce lo fá nok, 
egye bek a te me tõüze-
mel te tõk mun ká ját 
meg-sok szo roz zák. 
Ezek azon ban plusz 
fel ada tok a ter ve zett 
mun ká la tok fe lett. A 
prob lé mát ha té ko nyan 
úgy is meg le het ol da ni, hogy a meg lé võ dol go zó ink mel lett al ter na-
tív meg ol dás ként plusz mun ka erõt is fog lal koz ta tunk. Mi vel egész 
év ben a ter ve zett mun ká la tok ra biz to sí tott a mun ka erõ ál lo mány, 
így ilyen kor al kal mi mun ká sok fog lal koz ta tá sa ja vasolt, ter mé sze te-
sen a tör vény ad ta le he tõ sé ge ken be lül. Sok szor a mun ka nél kü li ek, 
és a köz mun ká ra vég zõ em be rek al kal ma zá sa je lent meg ol dást a 
köz tu dot tan szû kös te me tõi bü dzsé ha té kony ke ze lé sé re.

Jog sza bál  lyal kap cso lat ban

A te me tõüze mel te tõk leg na gyobb ré sze szol gál ta tó is egy ben, 
és ez azért van így, mert a te me tõüze mel te tés a mai na pig vesz te sé-
ges és a szol gál ta tá si szfé rá ból do tált plusz rá for dí tás sal egyen lí tõ-
dik ki a költ ség ve tés.

A ma gas ta laj víz zel súj tott te me tõk ügye saj nos még min dig 
nem meg ol dott, de to vább ra is dol go zunk a meg ol dá son.

A te me tõk bõl ha za vitt ur nák szá ma egy re nõ, mi vel nincs sza bá-
lyoz va, és ol csóbb ott hon tar ta ni, mint a te me tõi dí ja kat meg fi zet ni. 

Ez azon ban nem jó, mert ké sõbb a ham vak sor sa nem tisz tá zott, 
nyil ván tar tá suk nem meg ol dott, és az el kal ló dás ve szé lye nagy, 
ami nem fe lel meg a ke gye le ti el vá rá sok nak.

Szük ség len ne a he lyi jegy zõk se gí tõ kész és el len õr zõ sze re pé re 
a te me tõüze mel te tés ben, ami mind má ig nem elég ha tá sos.

Re mél jük, hogy a ta va szi kon fe ren cia után a fent em lí tet tek rõl 
már po zi tí van tu dunk nyi lat koz ni!

Kon fe ren cia 2007-ben is 

A jö võ évi kon fe ren ci ánk Bu da pes ten lesz az OTEI szak ki ál-
lí tá sá val egy idõ ben és egy he lyen.  Ott sze ret nénk be szá mol ni a 
szer ve zet meg lé võ, és ter ve zett te vé keny sé gé rõl, va la mint a töb bi 
or szá gos szer ve zet tel va ló kö zös mun kánk ról.

Ad dig is kí vá nunk min den Ta gunk nak, és ked ves Ol va sónk nak 
kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és si ke rek ben gaz dag, bol dog új évet!

Do bos Já nos
el nök

Hos  szú volt az õsz, ké sett a tél 

A 2005-ös konferencia nagy érdeklõdést váltott ki a szakmában
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- • - Hírek, események - • - Hírek, események- • - 
Kegyeleti kiállítás Eszéken

2006. szep tem ber 8-10. kö zött ke rült sor az el sõ Ke gye le ti 
Szak ki ál lí tás ra Eszé ken. Ké pün kön Pukás Bé la a So mogy Te met-
ke zé si Kft.  ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, Muroslav Dolezal az eszé ki 
Ukop Te met ke zé si Vál lalt igaz ga tó ja és Er dé lyi Györ gy az E&P 
Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja szak mai meg be szé lést tart.

A kapos mérõi temetõ ke rítése
„So kan azt gon dol ják, hogy a fá ra ók sír já hoz kell el men ni ük, ha 

ener gi á ra van szük sé gük. Ez alap ve tõ té ve dés, mi vel az erõt adó, táp-
lá ló gyö ke re ink sa ját te me tõnk ben van, ott ahol õse ink nyug sza nak. 
Õse ink és sze ret te ink, azok, aki kért ha lot tak nap ján gyer tyát gyúj-
tunk, és rend sze re sen vi rá got vi szünk sír juk ra, akik nek az ott ho nuk 
a szí vünk ben, em lék he lyük a te me tõ ben van…

A kapos mérõi te me tõ ben nyug sza nak so kunk nak az õsei, az õ 
mun ká juk nak is kö szön he tõ, hogy ilyen nagy sze rû he lyen élünk. 
Most tör leszt he tünk mind ab ból a sok jó ból, sze re tet bõl, amit elõ de-
ink tõl kap tunk. Meg be csü lé sünk és em lé ke zésünk je lé ül egy olyan 
egye di fa ra gá sú te me tõ ke rí tést ter vez tet tünk, amely mél tón hir de ti, 
hogy mi lyen nagy sze rû em be rek lak tak egy kor Kapos mérõben. A 
ke rí tés szim bó lu ma túl mu tat Kapos mérõn, le he tõ sé get biz to sít kö zös 
õse ink re, a Ma gyar ság leg na gyobb ja i ra va ló em lé ke zés re is.”

A fenti so ro kat Ha ran go zó Csa ba al pol gár mes ter a he lyi új ság ban 
írta.

A kép vi se lõ tes tü let dön té se alap ján kez dõd tek el a ter ve zési 
majd a ki vi te le zé si mun ká la tok. A ker ítés ava tá sán mond ta Ha ran go-
zó Csa ba aki ma már pol gár mes ter: 

„Ez a ke rí tés el ha tá rol ja az élõ ket a hol tak tól, de ös  sze is köt  ve lük. 
A sze mé lyes sír em lé ken kí vül itt ál lít ha ttunk - tisz te le tünk és ke gye le-
tünk je lé ül - em lé ket el tá vo zott sze ret te ink nek. Em lék he lyet je lent het 
mind azok nak, akik a kapos mérõi te me tõ ben nyug sza nak, akik lé tük-
kel, mun ká juk kal so kat tet tek nem csak csa lád ju kért, ha nem fa lu ju kért 
is. Ne künk, élõk nek az a dol gunk, vagy ha úgy tet szik a kö te les sé günk, 
hogy foly tas suk ezt a mun kát, meg te remt ve utó da ink nak jö võ jük alap-
ját. Hogy kik a leg ki vá lób bak, azt min dig az utó kor dön ti el tör té nel mi 

táv lat ból, de azt hi szem, a 
tel jes név sor fel so ro lá sa nél-
kül is min den ki egyet ért 
az zal, hogy Szent Ist ván, 
Szent Lász ló, a Hu nya di-
ak, Zrí nyi Mik lós, Rá kó czi 
Fe renc, Kos suth La jos, gróf 
Szé che nyi Ist ván, Pe tõ fi 
Sán dor, Ko dály Zol tán, 
Bar tók Bé la mél tók ar ra, 
hogy em lé kez zünk rá juk. 
Ezen a he lyen meg idéz het-
jük tör té nel mün ket, hi szen 
a kop ja fa-ke rí tés osz lo pok 
em lé kez tet nek a több mint 
ezer éves múl tunk ra és azok ra, akik mi att érez het jük Vö rös mar ty sza-
va i nak igaz sá gát: „És an  nyi bal sze ren cse közt, Oly sok vi szály után, 
Meg fogy va bár, de tör ve nem, Él nem zet e’ ha zán.” 

Pap Gá bor mû vé szet tör té nész szerint: „min den te me tõ ke rí tés, így 
a kapos mérõi is élõk és hol tak kö zött hú zó dik. Be lül az õsök nyu gal-
ma, kí vül pe dig a vál to zó je len, a hét köz nap ok eset le ges sé ge ural ko-
dik. A ket tõ ha tá rán épült ke rí tés fa ra gott fej fái ál tal meg idé zett nagy 
elõ dö ket azon ban nem az eset le ges ség, nem a vál to zó di vat vá lo gat ta 
he lyük re, ha nem az örök em be ri ér té kek mel let ti ta nú ság té tel ük. A 
ta núk: meg idé zett õse ink, mi ti kus mon dai ha gyo má nyunk je les sze-
rep lõi, il let ve az aka dé mi ai tör té net írás ál tal hi te le sí tett nagy sá gok.”

A lá ba zat két ol da lon fa la zott kõ bõl ké szült, köz te be ton nal, nagy-
mé re tû tég lá ból ké szí tett pár kán  nyal. A ke rí tés osz lo pok 18x30 il let ve 
25x45 cm-es fa ra gott tölgy fa osz lo pok vö rö ses bar ná ra pá col va. A ke rí-
tés lé cek szin tén tölgy fá ból ké szültek, na túr pá co lás sal. 

A ke rí tés össz költ sé ge 6,5 mil lió fo rint, amelyhez a lakosság  2 mil-
lió fo rinttal járult hozzá.

     - káspus -



13

- • - Hírek, események - • - Hírek, események- • - 
Zsi dó te me tõ bõl ke gye le ti park

Végh Jó zsef, Kapos mérõ vá rat la nul, fi a ta lon el hunyt pol gár mes-
ter ének kez de mé nye zé sé re ke rült sor a Zsi dó te me tõ te rü le tén a 
Ke gye le ti Park ki ala kí tá sá ra. A te me tõ te rü le tét el bo rí tó er dõt, bo zó-
tost ki ir tot ták, a te rü le tet fel töl töt ték. A fü ve sí tés és a zöld nö vény zet 
te le pí té se elõtt ke rült sor a meg ma rad sír je lek, sír em lé kek vis  sza ál lí tá-
sá ra. A mun ká la tok anya gi fe de ze té nek elõ te rem té sé hez hoz zá já rult 
a ma gyar or szá gi Mazsi hisz szer ve ze te is. A mun ká la to kat a So mogy 
Te met ke zé si Kft. és az Ön kor mány zat kö zö sen vé gez tet te el.

- PB -

Fo tó ki ál lí tás Kecs ke mé ten 
2006. ok tó ber 3-tól te kint het ték meg az ér dek lõ dõk a kecs ke mé ti 

Rá day Mú ze um ban a he lyi zsi dó te me tõ tör té ne ti és kul tu rá lis em lé-
ke it be mu ta tó fo tó ki ál lí tást. A mû vé szi ér té kû ké pe ket Koreni ka Iván 
fo tó mû vész ké szí tet te. A ki ál lí tás se gít ké pet al kot ni a lá to ga tók szá-
má ra a zsi dó te met ke zé si szo ká sok ról is, va la mint a kecs ke mé ti zsi dó 
hit köz ség éle té rõl. A fo tók mel lett ere de ti mé re tû sír le nyo ma tok is 
be mu ta tás ra ke rül tek.

IN MEMORIAM
Kecs ke mét bel vá ro sá nak egyik te rén ok tó ber 23-án fel avat ták Prob-

st ner Já nos grá nit ból ké szült szob rát IN MEMORIAM cím mel. Az 
al ko tás a tér ke reszt irá nyú át ló já ban el he lye zett négy ke reszt, ame lyek 
sza bad ság har ca ink hõ se i nek, már tír ja i nak ál lí ta nak em lé ket. A ké sõb-
bi ek ben ke gye le ti hely ként funk ci o ná ló mû al ko tás nál min den szen tek-
kor azok nak a kecs ke mé ti ek nek az em lé ké re is gyer tyát gyúj tot tak, 
akik a leg utób bi ha lot tak nap ja óta huny tak el.

- varga - 

Urnabetétek ûrtartalmának változása
Tóth István az Adytum Kft. igazgatója az alábbiakról tá jé koz ta tja 

a kegyeleti szakmát: A je len le gi 2,8 l ûr tar tal mú ur na be tét he lyett az 
alább kö zölt kor mány ren de let  ér tel mé ben 2007. ja nu ár 01-tõl az ur na 
be tét ûr tar tal ma meg vál to zik: 3,1 lesz.A 145/1999. (X.1.) Kor m.ren-
delet (a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999. évi XLIII. Tör vény 
vég re haj tá sá ról) 57. § (1) be kez dé se sze rint: „a ham vasz tás meg tör tén-
te után a ham va kat a ke let ke zett ha mu ûr tar tal má nak meg fe le lõ, de 
leg alább 3 l ûr tar tal mú ur ná ba kell he lyez ni, és az ur nát le kell zár ni.”

El te met tük
A nem zet vég sõ bú csút vett leg is mer tebb fi á tól Puskás Ferenctõl. 

A bú csú és a ke gye let ér zé sé be azon ban ke se rû ség is ve gyült. A hír-
adás ok egy ré sze a pénz rõl, el ké pesz tõ ös  sze gek rõl szólt. Te met ke zé si 
szol gál ta tók és kel lék gyár tók szol gál ta tá su kat és kel lé kü ket in gyen 
vagy be ke rü lé si áron biz to sí tot ták. A te met ke zé si szak ma ne vé ben sze-
ret nénk je lez ni, hogy a te me tés köz vet len költ sé ge a hí rek ben sze rep lõ 
össz költ ség 1 %-át sem ér te el.

EM LÉ KEZ TE TÕ 

Ké szült 2006 no vem ber 30-án a So mogy Te met ke zé si Kft. szék-
he lyén Ka pos vár, Me zõ u. 2. szám alat t, dél elõtt 12 óra kor meg kez-
dett rend kí vü li tag gyû lé sén. 

Je len van nak: Pus kás Bé la OTEI al el nö ke, Ba logh Kár oly 
TEMEXPO kép vi se le té ben, Pöl cz man Ár pád OTEI Ex po Szer ve zõ 
Bi zott ság tag ja 

Tár gy: FUNERÁLEXPO-TEMEXPO ren dez vé nyek egye sí té se 
Ba logh Kár oly mai nap át ad ta Pus kás Bé la al el nök úr ré szé re a 

Szek ré nyes And rás úr ál tal írt le ve let. Az át adást kö ve tõ egyez te tõ-
tár gya lás so rán a tár gya ló part ne rek a kö vet ke zõ ket rög zí tik: 

1. A két ren dez vényt az aláb bi ak sze rint ja va sol ják egy ren dez-
vén  nyé ala kí ta ni: 

a) a ren dez vény ne ve: TEMEXPO 2007. 
b) a ren dez vény idõ pont ja: 2007. má jus 18-19. 
c) a ren dez vény hely szí ne: Hung ex po Zrt. F pa vi lon 

2. A ren dez vény szer ve zõ je: OTEI 
3. A mel lé kelt le vél sze rint Szek ré nyes And rás a TEMEXPO 

min ta ol tal mi vé dett sé gét a be ke rü lé si áron át ad ja az OTEI-nek.
4. A tem ex po.hu domain ne vet a Szabolcs-Szatmár-Beregi 

Me gyei Te met ke zé si Vál la lat ön költ sé gi áron át ad ja az OTEI ré szé-
re. 

5. A kö zös ki ál lí tás hon lap ja fe let ti ren del ke zé si jo got az OTEI-
nek Ba logh Kár oly té rí tés men te sen át ad ja.

6. A szer ve zõ bi zott ság ki e gé szül Ba logh Ká rol  lyal. 
7. Az Ex po East Kft. a ren dez vény szer ve zé sé vel kap cso la tos ös -

szes szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it és jo ga it át ad ja az OTEI-
nek (kü lö nös te kin tet tel a Hung ex po Zrt-v el va la mint a ki ál lí tók kal 
kö tött szer zõ dé sek re). 

8. Az OTEI vál lal ja az Ex po East Kft. fe lé, hogy a 2007-es ren-
dez vény ins tal lá ci ós jo gát a ré szé re át ad ja, va la mint a kö vet ke zõ 
évek ben meg ren de zés re ke rü lõ Ex pók ese té ben azo nos pá lyá za tok 
ese tén az Ex po East Kft. elõnyt él vez. 

9. Az OTEI és az Ex po East Kft. kö zött az ed di gi költ sé gek rõl 
és be vé te lek rõl té te les el szá mo lás tör té nik (meg lé võ szer zõ dé sek 
meg ál la po dá sok át adá sa).

10. A Ex po East Kft. a szer zõ dés meg kö té sé nek nap já tól min den 
elõ ké szí tett szer zõ dést át ad az OTEI Szer ve zõ bi zott sá ga ré szé re. 

11. Az em lé kez te tõ ben le ír tak az OTEI el nök sé gé nek egyet ér tõ 
dön té se ese tén meg ál la po dás sá vál nak.

12. Pöl cz man Ár pád kü lön vé le mé nye, hogy a ki ál lí tást 
FUNERÁLEXPO né ven kell meg ren dez ni. 

     Kmf. 
Ba logh Kár oly 

TEMEXPO kép vi se le té ben
Pus kás Bé la, 

OTEI  al el nö ke
Pöl cz man Ár pád

FUNERÁLEXPO kép vi se le té ben
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A XX. szá zad egyik leg je len tõ sebb ka to li kus ér zü le tû köl tõ je. 
Tö ré keny ér zel mes gyer mek volt. Édes any ja be teg sé ge mi att 

nagy nén jei gyá mo lí tot ták, s ver se i nek el sõ ér tõ je nõ vé re, Eri ka 
volt, aki nek 1975-ös ön gyil kos sá ga is köz re játsz ha tott ab ban, 
hogy Pi linsz ky on nan tól kezd ve nem írt több ver set – egyéb ként 
is a rit kán író köl tõk kö zé tar to zott – és in ten zí ven in ni kez dett. 
A már 5 éve psz i hiá tri ai ke ze lés alatt ál ló nõ vé re, fér je ha lá la után 
dob ta el ma gá tól az éle tet.

„Nõ vé rem egy sel lõ szép sé gé vel ural ko dott felet tem,miközben 
én az alá ve tett ség nyu gal má val vé gül is oly za var ta la nul nö ve ked-
tem fel véd nök sé ge alat t, akár egy üveg há zi nö vény, amely kü lön-
ben elpusz tul na.”- mond ta kap cso la tuk ról.

Ap ja Pi linsz ky Já nos (egyéb ként a csa lád len gyel szár ma zá sú) 
mér nök nek ta nult, majd a jo got is el vé gez te. Meg jár ta az el sõ vi lág-
há bo rú harc te re it, majd a há bo rú után pos ta tiszt ként he lyez ke dett 
el. Ez zel ma gya ráz ha tó ka to nás viselkedése.1937-ben gyo mor fe-
kély-ope rá ció után meg halt.

„Apám ci vil ben is el sõ vi lág há bo rús ka to na tiszt nek tûn t... egy 
tömb bõl  fa rag ták, ami egy szer re ma gya ráz za jó sá gát és idõ rõl  
idõ re ki rob ba nó bru ta li tá sát.”

Pi linsz ky Já nos ne ve lé sé ben azon ban csak nõk ját szot tak sze-
re pet, ugyan úgy, mint Sartre, Nietz sche, Rim baud vagy Jó zsef 
At ti la ese té ben.

Ti zen éves ko rá ban hat-ny olc évig sze rel mes volt egy fér fi ba, 
aki nem tu dott ró la. Az tán vol tak kap cso la tai nõk kel is, több-ke ve-
sebb si ker rel.

El sõ ver se it 1938 vé gén ’39 ele jén a Nap ke let, az Élet és a Vig ilia 
közölte.1941-44 kö zött az Élet se géd szer kesz tõ je volt.

1944 õszén ka to ná nak hív ták be, így ke rült a né met or szá gi Har-
bach ba, ahol egy élet re szó ló , meg ren dí tõ él mé nye lett a kon cent rá-
ci ós tá bo rok bor zal ma i val va ló találkozás.1945 õszén tért ha za.

1946-48 kö zött az Új hold társ szer kesz tõ je, de ver se it a Ma gya-
rok és a Vá lasz cí mû la pok  is közölték.1946-ban ki adott el sõ kö te té-
vel (Tra péz és kor lát) 1947-ben el nyer te a Baum garten -dí jat.

1949-tõl nem pub li kál ha tott. Ek ko ri ban ver ses me sé ket írt és 1957-
ben egy ilyen tí pu sú kö tet tel je len he tett meg új ra (Arany ma dár).

Fe le sé gül vet te Már kus An na fes tõ mû vészt (1955), de né hány 
hó nap múl va el vál tak, ami ben a la tens ne mi ori en tá ci ós el té ré se 
játsz ha tott sze re pet.

1957-tõl  az Új Em ber cí mû ka to li kus he ti lap bel sõ mun ka tár-
sa.

A ma gyar lí ra egyik leg ki emel ke dõbb mun ká ja – a Har mad na-
pon cí mû kö tet – 1959-ben je le nik meg.

A hat va nas évek ele jé tõl be jár ta Eu ró pát, Pá rizs ban hos  szabb 
idõt töl tött és el ju tott az USA- ba is.

Pá rizs ban is mer te meg Jutta Scher er-t a ta ní tó - mar xis ta val lás-
tör té nészt (1970), aki nek fér je egy rák ku ta tó volt.

Kap cso la tuk kí mé let len és õszin te volt. Pi linsz ky ren ge te get 
küz dött a nõ meg tar tá sá ért, aki nem akart Ma gyar or szá gon él ni, 
ezért az emig rá lás gon do la ta is foglalkoztatta.Szakításuk után a 
köl tõ 1976-ban ideg ös  sze rop pa nás sal kór ház ba ke rült.

Sze rel mük ide jé re esett Pi linsz ky har ma dik köl tõi kor sza ka, 
amely a Szál kák cí mû 1972-es kö tet tel kez dõ dött és az 1976-os 
Krá ter cí mû gyûj te mén  nyel zárult.1971-ben Jó zsef At ti la dí jat, 
1980-ban Kos suth-dí jat ka pott.

1978-ban is mer te meg Ing rid Ficheux-t, aki gi tár mû vész nek 
ké szült. Azon nal egy más ba sze re tett a hu szon éves da do gós, gyak-
ran de pres  szi ós lány és az öt ven hét éves köl tõ. A lány vál lal ta a 
Ma gyar or szág ra köl tö zést és 1980-ban, a köl tõ ha lá la elõtt egy 
hó nap pal ös  sze há za sod tak.

Ing rid va ló di társ nak bi zo nyult a köl tõ éle té ben, va ló ra vált va 
a har minc év vel ko ráb bi jö ven dö lést:

„Min de nem vesz ve, mi re meg jössz, 
se há zam ninc s, se pu ha ágyam,

za var ta lan he ver he tünk majd
a pusz ta el ra gad ta tás ban”

Pilinszky Jánosnak – halálának 25. évfordulója alkalmából – az 
idén adományozták a „Magyar Mûvészetért” poszhumusz díjat.

Marján Tibor

„Múlt és emlékezet”

Pilinszky János 
(1921-1981)
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Te met ke zé si tör vény mó do sí tá sa meg ne he zí tet te a te me tõ ket 
mû köd te tõ egy há zak, cé gek, vál lal ko zá sok, szol gál ta tók dol gát, 
ez zel egy idõ ben a te met te tõ hoz zá tar to zók hely ze tét is. Ma gyar or-
szág több te rü le tén csak idõ sza ko san vagy egy ál ta lán nem al kal ma-
sak a te me tõk a ko por sós te me té sek le bo nyo lí tá sá ra.

Mi a meg ol dás?
Mél tó ság tel jes ko por sós te me tés! – Az eu ró pai Unió ál tal is 

el fo ga dott fel szí ni krip tá ba ugyan is ma gas bel- és ta laj víz ese tén is 
le het te met ni. 

Jász –Nagykun-Szolnok me gyé ben egye dül ál ló meg ol dás sal 
állt elõ a Ke gye let Te met ke zé si Kft. Sa ját fej lesz tés ben el ké szí tet tük 
a ké pen is lát ha tó fel épít ményt. A fel épít mény fül kén ként ké szül, 
tet szés sze rint ala kít ha tó, bár mely for má ban te le pít he tõ. Az épít-
mény tel je sen víz zá ró és szag men tes. Szük ség ese tén 1 hét alatt te le-
pít he tõ. A te le pí tés hez olyan te rü let re van szük ség, amit da ru val és 
nagy mé re tû te her au tó val meg le het kö ze lí te ni.

Cé günk ren del ke zés re áll a Tisz telt ér dek lõ dõk nek.
Papp Já nos
ügy ve ze tõ

Koporsós temetés magas talajvíz esetén is!

Ke gye let Te met ke zé si Kft.
5000 Szol nok, Kõrösi út 2/a

Tel: 56/421-323 • Fax: 56/425-038
E-mail: ke gye let @ex ter net.hu
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„Ahogy ha lot ta in kat tisz tel jük, úgy vi sel ke dünk az élõk kel is.”

Ke gye let, mél tó ság és di csõ ség
V. Ke gye le ti Kon fe ren cia

A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 
no vem ber 3-án im már ötö dik al ka lom mal szer vez-
te meg kon fe ren ci á ját, amely nek az idei év for du lók-
ra va ló te kin tet tel a „Ke gye let, mél tó ság és di csõ-
ség” cí met ad ta. A ha gyo má nyo san a Had tör té ne ti 
Mú ze um dísz ter mé ben meg ren de zett Ke gye le ti 
Kon fe ren cia fõ véd nö ke és meg nyi tó ja Szi li Ka ta lin, 
az Or szág gyû lés el nö ke volt, va la mint kö szön tõt 
mon dott Boross Pé ter, a Nem ze ti Em lék hely és 
Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke is. A cím ben sze rep lõ 
fo ga lom hár mast jár ta kö rül Gedai Ist ván, a Nem ze-
ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság el nök he lyet te se 
a szé kes fe hér vá ri ki rály sí rok ról, Ka to na Ta más 
tör té nész a 19. és 20. szá zad hõ si ha lot ta i ról, Kiss 
Ta más a POFOSZ el nök he lyet te se ’56 hõ se i rõl, va la-
mint Tas ná di Pé ter, pé csi pol gár mes ter, az óke resz-
tény sír kam rák ról tar tott elõ adá sá ban. Lenkovics 
Bar na bás, az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si 
biz to sa a „Ke gye let és mél tó ság a te me tõk ben az 
ombuds man sze mé vel” cím mel tar tott elõ adá sát 
kö ve tõ en, ar ról hall hat tunk, hogy kü lön bö zõ in téz-
mé nyek mi ként vál lal hat nak sze re pet a ke gye let 
meg õr zé sé ben.

Hol ló Jó zsef Fe renc, Boross Pé ter, Szi li Ka ta lin, Rad nainé dr. Fog a rasi Ka ta lin, Gedai Ist ván

Katona Tamás

Tasnádi Péter Lenkovics Barnabás

Kiss Tamás



19

Ide so rol ha tó Ha va si Já nos nak az MTV, és Pö rös 
Gé zá nak a Du na TV közs zol gálatiságáról, va la mint 
Sza j da Szi lárd MEH-fõosztályvezetõnek a kor mány 
e té ren fel me rü lõ fel ada ta i ról szó ló elõ adá sai. Vé ge-
ze tül Zsig mond At ti la, a Bu da pest Ga lé ria, és Széc si 
Zsolt, az Ál la mi Mûem lékhe lyreál lítási és Res ta u-
rá lá si Köz pont igaz ga tó ja se gít sé gé vel kap hat tunk 
ké pet, elõbb a köz te re ken, majd a te me tõk ben fel-
ál lí tott szob rok ról és em lék mû vek rõl. Zár sza vá ban 
Rad nainé dr. Fog a rasi Ka ta lin ér té kel te a Bi zott ság 
ezévi mun ká ját, to váb bá kö szö ne tet mon dott az elõ-
adók nak, a fõ tá mo ga tó BTI Rt. igaz ga tó já nak, Simó-
ka Kálmán né nak, és a HM HIM fõ igaz ga tó já nak, 
Hol ló Jó zsef Fe renc nek, va la mint a részt ve võk nek a 
ju bi le u mi kon fe ren cia si ke ré ért.

Havasi János

Zsigmond Attila

D. Szebik Imre

Petraskó Tamás Puskás BélaA konferencia hallgatói

Harsányi Józsefné

Szécsi Zsolt

Szajda Szilárd

Pörös Géza

A kon fe ren cia vé gén rö vid tá jé koz ta tást kap-
tunk D. Sze bik Im ré tõl a Ma gyar or szá gi Egy há zak 
Öku me ni kus Ta ná csa el nö ké tõl, az egy há zak se gí-
tõ sze re pé rõl; Harsányi Józsefnétõl, a Fi u mei úti 
te me tõ igaz ga tó já tól, a Bat thyá ny -krip ta ál la po tá ról; 
Petraskó Ta más tól, a Bod rog kö zi Ala pít vány el nö-
ké tõl, a tör té nel mi év for du lók ról; va la mint Pus kás 
Bé lá tól, az OTEI al el nö ké tõl, a ke gye let és a te met ke-
zé si tör vény vo nat ko zá sa i ról.

Szöveg: Varga Gábor, fotók: Deák-Kaposi



20

Min den má so dik év ben ren de zik meg a fran cia or szá gi 
Lyon ban a Fun ex po ki ál lí tást, amely fon tos sá gát te kint ve 
„csak ” a má so dik ren dez vény Fran cia or szág ban. A ki ál lí tás 
szer ve zõ tár sa ság a Fran cia Te met ke zé si Vál lal ko zá sok Szö vet-
sé gé vel (FFPF) kar ölt ve ren dez szak ki ál lí tást, pá rat lan évek ben 
Pá rizs ban, pá ros évek ben Lyon ban.

 A két ki ál lí tás kö zött a leg na gyobb kü lönb ség az, hogy 
a pá ri zsi Salon Funeraire ren dez vé nyen ki ál lí tó ként meg ta lál-
ha tó a vi lág szí ne-ja va, va la mint az ide lá to ga tó te met ke zé si 
vál lal ko zók is a Föld mind az öt kon ti nen sé rõl ér kez nek, ez zel 
szem ben a lyo ni ki ál lí tás el sõ sor ban a fran cia te met ke zé si szek-
tor fõ te re pe, a ki ál lí tók nak is je len tõs há nya da ha zai volt. 

Mint min den ki ál lí tás ra, a Fun ex po ra is az zal a cél lal lá to-
gat tunk el - ez út tal Gálik Im ré vel, aki a 2007-es ma gyar ki ál lí-
tás, a Tem ex po mû sza ki re fe ren se -, hogy va la mi új sze rû öt le tet 
hoz zunk ha za, ami vagy a kö zel jö võ ben, illetve egy szer ké sõbb 
hasz nál ha tó lesz a szak ma szá má ra. 

To váb bi ak tu a li tást adott a lá to ga tás nak az is, hogy a Tem-
ex po ki ál lí tá sig hát ra lé võ idõ kevesebb mint fél év, s ilyen kor 

már min den öt let és pro pa gan da ara nyat ér. En nek meg fe le lõ-
en a be ha ran go zó pros pek tu so kat, in for má ci ót tar tal ma zó rek-
lám anya go kat szét osz tot tuk a ki ál lí tók nak. Se gít sé günk re volt 
eb ben egy ked ves host ess, így a lá to ga tók jó ré sze is hoz zá ju tott 
a ne künk ma gya rok nak oly fon tos hír anyag hoz.

Ami a ki ál lí tást il le ti,  nem tu dott iga zán újat nyúj ta ni a már 
is mert pá ri zsi anyag hoz ké pest. Több szö rö sen va ri ált fran cia 
tí pu sú tölgy fa ko por sók, ren ge teg ha lot tas ko csi és per sze sír kõ-
meg mun ká ló gé pek, bé lés gyár tók, mû vi rá go sok stb.

 Üde szín folt volt lát ni egy- e gy stan don egy Meni na ko por-
sót, hogy egy majd nem ha zai dol got em lít sek. Meg is mer ked-
tünk egy bre tag ne-i cég gel, akik Fran cia or szág egyik ve ze tõ 
nagy ke res ke dõi, pa let tá ju kon szá mos jó mi nõ sé gû ke let-eu ró-
pai ko por só val. Éves for gal muk több mint 50.000 ko por só. Azt 
gon do lom, hogy ki tû nõ le he tõ ség egy ilyen cég gel fel ven ni a 
kap cso la tot a ha zai kel lék gyár tók nak is (12 Rue Des Huguenots 
80570 Embre ville - FRANCE - Tel: +33 322 20 05 05 - Fax: +33 322 
30 54 10).

Ami még na gyon tet szett: a ki ál lí tás kö zép sõ stand ja az 
FFPF szá má ra volt fenn tart va, ahol a szö vet ség ve ze tõi, je les 
tag jai ad mi niszt ra tív dol go zói igye kez tek in for má ci ót nyúj ta ni 
a lá to ga tók nak. Ez zel le he tõ sé get teremt tek ta gok to bor zá sá ra 
és a szö vet ség prog ram já nak nép sze rû sí té sé re. A stan don hasz-
nos ki ad vány ok hoz le he tett hoz zá jut ni, ezek mind az FFPF 
sa ját nyom da ter mé kei vol tak.

Si ke rült ha za hoz nunk hasz nos öt le te ket is. Azok a vál la la-
tok il let ve vál lal ko zók, akik hely hi án  nyal küz de nek a be mu-
ta tó ter me ik ben (ben nem elõ ször né hány bu da pes ti be mu ta tó-
te rem ké pe vil lant fel) jól pro fi tál hat nak a pá ri zsi vál lal ko zók 
hely kí mé lõ öt le té bõl. E spe ci á lis be mu ta tó áll vá nyok ról is hoz-
tunk ha za fény ké pe ket. 

Szöveg és fotó: Ba logh Kár oly  

Fun ex po 2006 Lyon

„Külsõre egy kicsit többet vártam volna  egy francia kiállítócsarnoktól"

„A francia hostesslány, aki segédkezett a Temexpo anyagok kiosztásában" „Az említett helytakarékos ugyanakkor nagyon igényes bemutatóállványok”
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’Polski – Wegry dva bratinky’ 
(Len gyel-ma gyar két jó ba rát). Ezt a 
hang za tos kis rig must leg alább egy 
tu cat szor hal lot tuk len gyel or szá gi 
uta zá sunk so rán, me lyet a len gyel 
ke res ke dõk elõ sze re tet tel idéz tek 
fel, fõ ként mi kor po ten ci á lis ve võt 
is lát tak ben nünk.

 A var sói Memen to ki ál lí tás 
épp az el len ke zõ je volt a lyoni- nak. 
Mé re te it te kint ve ki csi volt, vi szont 
min den egyes stand tar to ga tott 

va la mi kü lön le ge set. Meg kell mond jam, hogy a len gyel gyár tók 
na gyon so kat fej lõd tek, mi ó ta leg utóbb (2003-ban) jár tam ná luk. 
Már-már szé ria tar to zék a po li ész ter lakk a ko por só kon,  Mer ce des 
tí pu sú felvezetõkoc si ból pe dig szin te min den vá ros ra jut egy. 

Csa pa tunk: Szek ré nyes And rás Nyír egy há zá ról, Er dé lyi 
György Sza bad ká ról és jó ma gam a Len gyel Te met ke zé si Szö vet ség 
fi a tal el nö ke, Tomasz Salki úr meg hí vá sá ra ér ke zett Var só ba. A 
fo ga dó de le gá ció tag ja volt Wojtech Kraw czyk úr is, aki a „Ma gyar 
Te met ke zés” cí mû szak mai la punk ana lóg len gyel or szá gi Memen-
to szak lap fõ szer kesz tõ je, s aki már járt 1998-ban Ma gyar or szá gon 
és pe dig Csá szár töl té sen a Ko má ro mi csa lád egyik ko ra be li há zi 
ki ál lí tá sán. Ven dég lá tó ink na gyon örül tek a ré gi ma gyar is me-
rõ sök nek, rö vid del a ta lál ko zást kö ve tõ en rá tér tünk a szak mai 

kér dé sek re. Meg fej tet tük a len gyel te met ke zés fej lõ dé sé nek tit kát: 
min den egyes te met te tõ az el hunyt után 180.000 Ft- nak meg fe le lõ 
ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sül, s így nem okoz gon dot sen ki nek egy 
igé nyes te me tés.

 A ma gas szín vo na lú fo gyasz tás ter mé sze te sen az ipar ág va la-
mennyi részt ve võ jét po zi tí van érin ti: tud fej lesz te ni a vál lal ko zó, a 
gyár tó. Na gyon sok ér de kes rész le tet mon dott még el Tomasz Salki 
el nök úr, amit csak azért nem sze ret nék ismertetni, mert a Tem ex po 
kon fe ren ci án õ lesz az egyik meg hí vott elõ adó.

Az, hogy még is ilyen ki csi volt a ki ál lí tás el sõ sor ban egy má sik 
ha zai ki ál lí tás sal va ló ri va li zá lás nak az ered mé nye. Min den pá rat-
lan év ben van ugyan is egy ki ál lí tás Kiel cén (Krak kó kör nyé ke), 
ame lyen a ki ál lí tók és lá to ga tók egy má sik je len tõs ré sze vesz részt. 
Ez meg oszt ja nem csak a szak mát, de a ren dez vé nyek si ke rét is.

Az a pi a ci kör nye zet, ami ma Len gyel or szág ban meg ta lál ha tó 
vonz za a kül föl di gyár tó kat és be fek te tõ ket. A ki ál lí tás fe lét az ola szok 
töl töt ték ki, akik nagy fan tá zi át lát nak az évi 500.000 te me tés ben.

A ki ál lí tá son ta lál koz tunk a ke gye le ti szak ma több ha zai is mert 
sze rep lõ jé vel, így  Ko má ro mi And rás sal és fe le sé gé vel, akik kel a 
ha za ve ze tõ re pü lõ úton be szél get ve  ha son ló ta nul sá go kat szûr-
tünk le a ki ál lí tás ról: van mit ke res ni a len gyel pi a con, de egy elõ re 
– ta lán - mint ve võ jö he tünk szó ba na gyobb esél  lyel. Biz tos va gyok 
ben ne (gyár tó szem mel is), hogy még fo gunk hal la ni a len gye lek rõl 
a ha zai te met ke zé si pi a con.

Szö veg és fo tó: Ba logh Kár oly 

A len gyel te met ke zés fej lõ dé sé nek tit ka

Csendes fõhajtással
2006. ok tó ber 4-én a szom bat he lyi Jáki úti te me tõ hõ si par cel lá já ban vég sõ 

nyu ga lom ba he lyez tük a Kör men den és kör nyé kén el esett II. vi lág há bo rús 
szov jet (orosz) ka to ná kat, akik ed dig a vá ros köz pont já ban nyu god tak. Az 
orosz és a ma gyar him nusz el hang zá sa után Dr. Hol ló Jó zsef Fe renc al tá bor-
nagy, a Honvédelmi Minisztérium Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um fõ igaz-
ga tó ja a Ma gyar Kor mány kö zi Ha di sír gon do zó Ve gyes Bi zott ság ve ze tõ je 
mon dott be szé det. „Kör mend kör nyé kén is azok a szov jet ka to nák es tek el, 
akik pa ran csot tel je sí tet tek. A há bo rú ál do za tai vol tak, aki ket meg il let a vég tisz-
tes ség. A ha lott ka to na már nem el len ség. A sír ban már egy for mák, akik egy-
kor egy más el len har col tak. Az em bert kell lát ni ben nük, aki nem tért vis  sza 
sze ret te i hez. Más a po li ti ka és más a min den na pok va ló sága. A ma gyar nép 
el te met te az or szág te rü le tén hõ si ha lált halt szov jet ka to ná kat. Em lé ke ket ál lí-
tott ál do zat vál la lá suk nak. Itt kö zös gyász ban ró hat juk le ke gye le tün ket azok 
elõt t, akik nek ál do za ta hoz zá se gít min ket egy más tör té nel mé nek jobb meg ér-
té sé hez.Nagy meg tisz tel te tés nek ér zem ezt a fel eme lõ pil la na tot, – mond ta 
meg em lé ke zé sé ben – hogy a Ma gyar-Orosz Kor mány kö zi Ha di sír gon do zó 
Ve gyes Bi zott ság Ma gyar Ta go za ta ne vé ben vég sõ bú csút ve he tek a Kör mend 
tér sé gé ben el esett szov jet ka to nák tól, akik ezen túl egy szép, ren de zett, em lé-
kük höz mél tó ka to nate me tõ ben alus  szák örök ál mu kat. Le gyen ez a meg bé ké-
lés szim bó lu ma és me men tó, hogy so ha töb bet há bo rút!”

Jurij Petro vics Kvjatkovszk ij al ten ger nagy, az orosz Kor mány kö zi Ha di-
sír gon do zó Ve gyes Bi zott ság el nö ke be szé dé ben ki emel te, hogy ezek a 
ka to nák éle tü ket ál doz ták a fa siz mus meg fé ke zé sé ért. Az el esett ka to nák 
em lé ké nek tisz te let ben tar tá sa mind két or szág ban az utó kor fel ada ta. Az 
egy há zi be szen te lést Ká dár Iván atya vé gez te orosz or to dox szer tar tás 
sze rint. Az em lék be szé dek és a be szen te lés után az el hunyt ka to nák föl di 
ma rad vá nya it a Vas me gyei Te met ke zé si Vál la lat mun ka tár sai he lyez ték 
örök nyu ga lom ra, majd megko szo rú zták a sírt. Hat van hat orosz ka to na 
ex hu má lá sa tör tént meg Kör men den. Ezt kö ve tõ en a ma gyar ál do za tok ra 
em lé kez ve a Le hel Kürt je szo bor nál ko szo rút he lye zett el Jurij Petro vics 
Kvja tro vszk ij al ten ger nagy és Dr. Hol ló Jó zsef al tá bor nagy úr. Az ün nep ség 
a Silentio meg hall ga tá sá val zá rult. 

Az új ra te me té sen a me gye, Kör mend és Szom bat hely Ön kor mány za tá-
nak ve ze tõi, a me gye és vá ros Rend õr ka pi tá nyai, az Orosz Fö de rá ció Kor má-
nya mel lett mû kö dõ Kul tu rá lis Köz pont ve ze tõ je, a Ma gyar-Orosz Ve gyes 
Bi zott ság  tag jai, a Kül ügy mi nisz té ri um Kép vi se le té ben Daróczi Lász ló úr, 
a Be lo rusz Köz tár sa ság Nagy kö vet ség ének Konzu la, Var ga Lász ló mb. dan-
dár tá bor nok a MH 12. Arrabona Lég vé del mi Ra ké ta dan dár pa rancs no ka és 
ka to nái is részt vet tek.

Dr. Andor Ferenc
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Pus kás nyír egy há zi ko por só ban

A Ke let fa ké szí tet te azt a ko por sót, amely ben de cem ber 7-
én a bu da pes ti Szent Ist ván Ba zi li ká ban fel ra va ta loz ták Pus kás 
Fe rencet, az Arany csa pat kö zel múlt ban 79 éve sen el hunyt klas  szi-
sát, min den idõk leg na gyobb ma gyar lab da rú gó ját. „A Ke gye le ti 
Bi zott ság fel ké ré sé re ké szítettük el a 70 ki lós, tölgy bõl ké szült, 
bar na szí nû Pres i dent tí pu sú ko por sót, melynek bélését kiváló 
minõségben a Konfen Kft. biztosította. Na gyon sok dol go zónk 
já rult hoz zá mun ká já val ah hoz, hogy mél tó mó don em lé kez hes-
sünk meg a vi lág szer te el is mert fo cis tá ról. Igyekeztünk a leg na-
gyobb presz tí zsû fá ból a leg jobb mi nõ sé gû nyughe lyet el ké szí te ni. 
Valamennyi dol go zónk meg ha tó dott a fel adat tól, min den ki úgy 
érez te, hogy ha csak egy- e gy mun ka fo lya mat ere jé ig is, de ki 
kell ven nie a ré szét a mun ká ból. A biz ton ság ked vé ért két ko por-
só is ké szült, mind ket tõt in gyen gyárt otta le cégünk.” - kö zöl te 
Hegedüs Lász ló, a Ke let fa Kft. ügy ve ze tõ tu laj do no sa

A több mint hat év ti ze des múl tú vál la lat ha son ló jel le gû meg bí-
zás nak tett ele get a le gen dás ököl ví vó, Papp Lász ló és Szász End re 
vi lág hí rû gra fi kus mû vész te me té sé nél is. 

A világhírû magyar labdarúgó
2006. de cem ber 9-én az or szág elbúc su zott Pus kás Fe renc tõl.
Éle té rõl, be teg sé gé rõl min dent megír tak és el mond tak az újsá-

gok és TV-tár sa sá gok. A te me tés min den moz za na tát ele jé tõl a 
vé gé ig egye nes adás ban lát hat tuk.

Ami kor de cem ber 7-én reg gel a ne vét vi se lõ sta di on ba vit tük 
a pró bák hoz ké szült Pres i dent ko por sót, nem gon dol tam vol na, 
hogy a nagy össze-vis sza ság nak tûnõ ál la pot ból kegyelet tel jes 
ce re mó nia születik. A dél utá ni pró ba köz ben a ko por sót vi võ ka to-
ná kat még ag gasz tot ta, hogy a tölgy bõl ké szült ne héz ko por sót 
ho gyan tud ják majd hi ba nél kül moz gat ni. Szom ba ton az tán lát hat-
tuk, hogy szé pen ol dot ták meg ezt a ne héz fel ada tot.

A vi lág há bo rú be fe je zé se óta Ma gyar or szá gon, az egyik leg lát-
vá nyo sab ban ren de zett temetés volt. (Kár, hogy ilyen ke ve sen vol-
tak je len  sze mé lye sen. Tavaly ilyen kortájt az írek Ge or ge Best-et 
szá zez ren kís ér ték Dublin ban utol só útjára.)

A nem zet kö zi lab da rú gó élet olyan te kin té lyes ve ze tõi jöttek 
el végsõ búcsút venni Puskás Ferenctõl, akik  egyébként nem 
valószínû, hogy  ellátogattak volna Magyarországra.

Nagysz erû öt let volt, hogy a Ba zi li ká ban „ci vi lek” is szót 
kaphattak. Sepp Blat ter sza vai vol tak a legere de tib bek, kö vet ve a 
pl. Fran cia or szág ban ki ala ku ló ban lé võ új szo kást, mi sze rint nem 
kell még egy te me té sen sem frá zi so kat pu ffog tat ni, közvetlen sza-
vakkal is ki le het fe jez ni gyá szun kat.

A hír gyárak ban és az em be rek kö zött is po lé mia ala kult ki 
ar ról, hogy kell-e, ízlés es-e egy spor to ló nak ilyen vol u menû te me-
tést szer vez ni? Sze rin tem ez a te me tés nem csak Pus kás Fe renc nek 
szólt, ha nem az Arany csa pat és az öt ve nes évek nagysz erû, de már 
kö zü lünk el tá vo zott spor to ló i nak is, akik nem min dig kap ták meg 
az õket meg il le tõ meg be csü lést. 

Nyu godj bé ké ben Öcsi bácsi!
Mar ján Ti bor

Az utolsó út

Az Aut o fu ne bri Kft. exk lu zív te met ke zé si pom pa utó ja mél tó 
se gí tõ je a meg hitt te met ke zé si szer tar tá sok las sú me ne té nek. Mi 
sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint hogy Ma gyar or szág leg hí re sebb 
fo cis tá ját – Pus kás Fe ren cet – is mi szál lí tot tuk ra va ta lá ra. Ezt az 
au tót az or szág egész te rü le tén bár ki ki bé rel he ti, hogy el hunyt sze-
ret te it ha son ló  mó don kí sér hes se vég sõ nyug he lyé re.

A pom pa utó meg ren del he tõ:
AUTOFUNEBRI Kft. 2890 Ta ta, Stran szky J. u.15. 
Tel: 34/487–847 • e-mail: aut o fu ne bri@li biti na.hu 

Búcsú Puskás Ferenctõl








