Szerkesztõtársaim, és e lap hasábjain magukról hírt adók
írásainak kézhezvételekor örömmel töltött el, hogy mennyi
esemény történt az elmúlt idõszakban, a kegyeleti szakmában.
Természetesen gond és megoldásra váró feladat is van bõven,
nemkülönben azoknak a jogszabályoknak a megalkotása, amelyek mint minden szakmának, a kegyeleti szakmának is az alapját kell, hogy képezzék.
A kiállításoknak, se szeri, se száma, amely a szakma elhivatottságán túl, a minõség, a mennyiség és a megmérettetés
vállalását mutatja. A sikerek – a szakmán belül bárki is éri el
õket – arra engednek következtetni, hogy a kegyeleti szakma
már európai színvonallal mérheti magát, ahogy ezt a Karsol
Brünóban megtapasztalhatta.
A kínai, valamint az amszterdami szakmai útról hozott
információk betekintést engednek más népek, más kultúrák
kegyeleti életébe, amellyel ismereteink bõvülnek, s akár ötleteket is meríthetünk - átültethetünk hazai kegyeleti munkánk,
szolgáltatásaink színesítésére.
Szerkesztõtársaimmal sikerként könyvelhetjük el azt is,
hogy egyre többen veszik a fáradtságot és megkeresnek bennünket, eleget téve annak a folyamatos felhívásnak, hogy az újság
attól lesz színesebb, informatívabb, szélesebb körben érdeklõdést kiváltó, ha minél többen küldenek tájékoztatást saját régiójuk, vagy éppen szûkebb pátriájuk eseményeirõl.
A hirdetések száma is jól alakul, aminek köszönhetõen ez a
karácsony elõtt megjelenõ lap 28 oldallal jelentkezhet.
A két oldalas hír rovatunk is azt mutatja, hogy a szakma
állandó változáson, fejlõdésen megy át, az események fontos
információkat hordoznak, s a kegyeleti szakma bármely ágában
dolgozók érdekeltek abban, hogy dolgaikról, sikereikrõl, vagy
éppen gondjaikról minél szélesebb kör kapjon tájékoztatást.
Kedves Olvasó!
Szerkesztõtársaim nevében is köszönöm egész évi megtisztelõ figyelmét, bizalmát. Az év legszebb ünnepe a szeretet ünnepe
elõtt kívánunk Önnek és Családjának, valamennyi munka és
üzlettársának áldott békés ünnepeket, és a 2005-ös esztendõre
jó egészséget, sikert és boldogságot.
Sas Erzsébet

Fotó: Tám László

Kedves Olvasó!
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Településüzemeltetési szakmai nap
A rendezvény immár hagyományosan az önkormányzatokat, a helyi közszolgáltató szervezeteket, vállalkozásokat érintõ,
idõszerû szakmapolitikai, jogi, közgazdasági szabályozási, költségvetési-pénzügyi, fejlesztési, illetve támogatási kérdésekkel
foglalkozott. A temetkezési szakmát érintõ kérdések a délutáni
szekcióüléseken kerültek megvitatásra. A Temetkezés, zöldfelület-gazdálkodás, kéményseprés szekció vezetõje Majsai Sándor, a
Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda vezetõje volt.
A szakmát képviselõ temetkezési szakembereket elsõsorban Prutkai János a BM
Településüzemeltetési Iroda
tanácsosa által tartott elõadás
érdekelte. A jelentõs változás
a temetkezési szolgáltatásban
címû elõadás elsõsorban „A
temetõkrõl és a temetkezésrõl
szóló 1999. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Tv.) és a Tv.
végrehajtásáról szóló 145/
1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Prutkai János elõadásában
hangsúlyozta, hogy a „Tv. és a R. alapvetõen teljesítette a megalkotásakor kitûzött célokat. Javult a kegyeleti igényeket kielégítõ
szolgáltatások színvonala. A jogszabályok hatálybalépése óta
szerzett tapasztalatok azonban a normaszöveg további pontosítását, helyenként kiegészítését igénylik, segítve az elõírások
gyakorlati végrehajtását.
A Tv. módosítás tartalmilag kiterjed különösen a temetkezési
szolgáltatás fogalmának kiegészítésére, a telephely létesítésére,
az engedélyezési eljárás rendjére, a temetõi díjak alkalmazására,
a hiányzó temetõlétesítmények megépítésének meghoszszabbított határidejére, a temetési helyekkel és az eltemetéssel kapcsolatos pontosító rendelkezésekre.
A hatályos rendelkezések szerint, temetkezési szolgáltatás
végzésére gazdálkodó szervezet akkor alapítható, ha a vállalkozó székhelye (telephelye) szerint illetékes jegyzõ ahhoz elõzetesen hozzájárult. A gyakorlat bebizonyította, hogy a hatályos
szabályok a telephely kialakítására és az engedélyezési eljárásra
elégtelenek, a jogbiztonságot veszélyeztetik. A módosítások
egyik fõ célja, hogy a telephely létesítésének feltételeit átalakítsa.
Egyes temetkezési szolgáltatásoknál szigorúbb feltételek, elõírására kerül sor. Más esetben, a gyakorlati realitásokhoz igazodva,
egyszerûbb eljárási rend kerül bevezetésre.”
Jelzésszerû gondolatok az elõadásból:
- Szûkül a telephelyengedélyhez kötött szolgáltatások köre.
Az elhunyt hûtése, a halottszállító jármû tárolása, illetve a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvétel, az elhunyt teme4

tésre való elõkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel
történõ ellátása tekintetében lesz a telephely engedélyköteles.
- A temetésfelvétel (felvételi iroda) és a halottszállító jármû
tárolása céljából létesített telephely engedélyezése nem változik.
- Ha a telephelyen a temetkezési szolgáltatások közül az
elhunyt temetésre való elõkészítõ tevékenységet is végeznek,
illetõleg ennek során elhunytat tárolnak, az övezeti besorolás
szerinti védõtávolságot be kell tartani.
- Nem kell engedélyeztetni a temetõben, temetkezési emlékhelyen, hamvasztó üzem ingatlanán létesített telephelyet.
- A Tv. módosítás pontosítja a temetõi díjak alkalmazását.
Három díjcsoport különböztethetõ meg: a sírhelydíj, a temetõfenntartási hozzájárulás díja, a létesítmények igénybevételi díja.
- A Tv. elõírta, hogy a hiányzó temetõi létesítményeket, infrastruktúrát a temetõtulajdonosoknak 2004. október 1-ig kell
megépíteni. Annak ellenére, hogy ebben vannak eredmények,
fõleg a kistelepülések az elõírt határidõig nem lesznek képesek
a követelményeknek eleget tenni. Törvénysértést elkerülendõ,
indokolt a határidõ 2006., illetve 2009. december 31-ig történõ
meghosszabbítása.”
Terjedelmi okok miatt arra nincs lehetõségünk, hogy minden
változást sorra vegyünk. Terveink szerint a következõ – tavaszi
– számban a módosításokkal részletesebben foglalkozunk. A törvény hatályba lépésével egy idõben várhatóan 2005 tavaszán a
szakmai szervezetek egyetértésével regionális tanácskozásokat
szervezünk – elõször Kaposváron - annak érdekében, hogy a
szakma gyakorlói, irányítói, a felügyelõ hatóság képviselõi a változtatásokat megismerjék, megértsék.
Szekrényes András a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Vállalat
igazgatója „Új megoldások
és lehetõségek - színvonalasabb kegyeleti szolgáltatás”
címmel tartott érdekes sok új
ötletet, megoldási lehetõséget
tartalmazó elõadást. Elõadásában hangsúlyozta a nemzetközi kitekintés fontosságát, a
tapasztalatok hazai alkalmazásának lehetõségeit. Szemléletes eszközökkel mutatta be azokat az eredményeket amelyeket a
gyakorlatban - Nyíregyháza temetõiben - megvalósítottak. Jólesõ
érzés volt látni, hogy kicsiny hazánk keleti felében egy választott
szakmáját elhívatottan gyakorló igazgató olyan eredményeket
ért el, amelyre az egész szakma büszke lehet.
Puskás Béla

Kegyeleti kötészet – ahogy az ifjúság látja
A Kertészeti (Corvinus) Egyetem Kertészet-tudományi Karán 9 éve megrendezésre kerül az õszi kegyeleti virágkötészeti verseny tanulóknak ill. egyetemi és
fõiskolai hallgatóknak. A kötészeti verseny témái között mindig kiemelkedõ szerepet kap a kegyeleti kötészet. Az idén kétféle koszorút kellett készíteni a résztvevõknek. A díszítéshez csak a helyszínen kapott anyagokat lehetett felhasználni, és
elkészítésük ideje maximum 50 perc volt. A másik téma egy szabadon választható
sírdísz megalkotása volt. A Budai Campus dísztermében kiállított mûvek között
volt rózsával, hortenziával, amarantusszal és zöld fügével borított, bordó színû
mécsesekkel díszített, ahol a színek nagyon kellemes harmóniát mutattak, kerülve
az erõs kontrasztokat.
A verseny új vonása volt, hogy a virágkötészet elhunyt nagy alakjáról, Kredits
Józsefrõl elnevezett díjat adtak át a legjobb helyezést elért ifjú virágkötõt felkészítõ
tanárának, a Radó Dezsõrõl elnevezett díjat pedig a legjobb ifjú virágkötõnek. A kötészeti verseny ötlete és a kiállítás szervezése Dr.
Komiszár Lajos fõtanácsos úr nevéhez fûzõdik. Császi Katalin vezetõ tanár pedig a virágkötõk munkájának fõ segítõje, és a zsûri
szervezõje volt.
Jámborné dr. Benczúr Erzsébet
egyetemi tanár, BCE

TEMETÕKERT 2005
KONFERENCIA
Az elnökség elõzetes döntései alapján a TEMETÕKERT 2005 konferencia, és szakkiállítás a TEMEXPO 2005 nemzetközi temetkezési kiállítás keretein belül kerül megrendezésre. A helyszín is változik, hiszen a korábbi években Kecskemét adott otthont a
rendezvénynek, de jövõre Nyíregyháza városában találkozhatnak az érdeklõdõk, kiállítók, és elõadók. A szervezés jó ütemben, a
tervek szerint halad. Az igényesen elkészített magyar, angol, olasz, és német nyelvû tájékoztató füzet postázását már meg is kezdte
a fõszervezõ. A további fejleményekrõl következõ számunkban is beszámolunk majd.
Dobos János

Ezúton szeretnénk
minden kedves tagunknak,
támogatónknak és olvasónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és eredményekben gazdag Boldog
Új Évet Kívánni!
www.temetokert.hu
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Kínában a kegyeleti kultúrában nincsenek tabu színek

Kiállítás Sanghaiban

A Karsol Kft. szervezésében 2004. november 15-21 között
került sor magyar temetkezési szakemberek látogatására a
„Funeraire 2004 Sanghai” kegyeleti szakkiállításon. Tizenhárom
magyar vállalkozott az izgalmas sok érdekességet tartalmazó
útra. A kínai légitársaság gépével tizenegy órás út után érkeztünk meg Pekingbe. A szokásos ellenõrzéseket követõen belföldi
járaton folytattuk az utat Sanghaiba. Kína kirakat városában a
kapitalizmus épül. 25-30 emeletes korszerû és szép épületek
között négy sávos több szintes autópályákon érkeztünk meg az
elegáns, minden igényt kielégítõ szállodába. Már az elsõ nap
meggyõzõdtünk róla, hogy Sanghai az ellentétek, a szélsõségek
városa. A tizennégymillió lakosság körében egyszerre van jelen
a szegénység és a gazdagság. Az üzleti negyedben a férfiak többsége öltönyt, nyakkendõt visel. A nõk csinosak és elegánsak. Az
étkezés minden igényt kielégített. Gondot csak az idõ eltolódás
miatt a szervezetünk átállása jelentett.

a kínai kegyeleti kultúra magas színvonaláról. A viszonylag
kevés koporsó mellett jelentõs számban állították ki a hamvasztásos temetés kellékeit. A színek változatos formái számunkra
azt is jelezték, hogy a kínai kegyeleti kultúrában nincsenek tabu
színek. A kiállítás személyzete elegáns öltözékben, fegyelmezetten kínálta termékeit. A kiállításon jelentõs számban állítottak ki
a sírjeleket, síremlékeket gyártó cégek. Az elegáns, olcsó gránit
termékek magyarországi forgalmazására és felhasználására is
láttunk lehetõséget.

Utunk legfontosabb célja a kegyeleti szakkiállítás megtekintése volt. A várakozásunkkal ellentétben, a hatalmas konferencia
épületben a kiállítás kis alapterületen került megrendezésre. Ez
azonban nem akadályozott minket abban, hogy meggyõzõdjünk

A kiállításon való megjelenésünk felkeltette a kiállítás szervezõinek érdeklõdését. Csoportunkat fogadta Shu Haimin a
kínai temetkezési egyesület elnöke, aki a bemutatkozás és a
tájékoztató után lehetõvé tette számunkra egy temetõ megtekintését. A megbeszélés során a kínai beszélgetõ partnereink
ígéretet tettek arra, hogy részt vesznek a nyíregyházi Temexpó 2005 kegyeleti szakkiállításon. Bemutatandó termékeik
számára lefoglaltak két kiállítási standot. A tájékoztató során
az is elhangzott, hogy Kínában nagyon kevés a koporsós
temetés.
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Az általunk meglátogatott temetõben is szinte csak hamvasztásos temetés történik. Temetõlátogatásunkkor egy fiatal

szereznie a családnak. Az elegáns, parkszerû temetõben – parcellánként változó formájú - gránitból készült síremlékek hoszszú
sorát csak az örökzöld növényzet töri meg. Az egyszerûbb temetések számára az urnafülkék hosszú sora egy erre a célra kialakított épületben került elhelyezésre. Az utak gránittal burkoltak.
A temetõbe virágot, gyertyát, kegyeleti terméket bevinni tilos.
Ennek is köszönhetõ, hogy a temetõk tiszták, gondozottak.
Utunk második felében látogatást tettünk Pekingbe. A Nagy
Fal, a császár nyári palotája, a Tienman tér, a Tiltott város megtekintése várakozásunknak megfelelõen csodálatos volt. Ugyanakkor Peking szürkesége, a szemét, a koldusok serege csalódást
okozott, amit csak a kínai emberek figyelmessége, udvariassága,
az európai emberre történõ rácsodálkozásuk ellensúlyozott.

lány koporsós temetése zajlott, melyre külön engedélyt kellett

Puskás Béla
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„Porból lettél, porrá leszel”...

ÁTADTÁK A GYÕRI HAMVASZTÓT
A Gyõr-i „Jószív” Temetkezési Kft. - Gyõr városa, s annak környéke – számára
meghatározó esemény zajlott le 2004. december 10-én.
Ünnepélyes keretek között, mintegy száz meghívott vendég, az ország minden részérõl érkezett temetkezési és kegyeleti szakemberek, Gyõr Város Önkormányzatának alpolgármestere és a történelmi egyházak képviselõi jelenlétében
átadták Magyarország 12. halotthamvasztóját.
Az átadást megtisztelte jelenlétével Majsai Sándor a BM. Település Üzemeltetési Iroda vezetõje, Prutkai János a BM. Település Üzemeltetési Iroda tanácsosa, valamint Horváth Csaba a BM. osztályvezetõ helyettese.
A történelmi egyházak ökomenikus ima keretében megáldották a létesítményt, majd a jelenlévõk megtekintették a hamvasztót.
Az átadáson mondott beszédekbõl az alábbiakban idézünk.
Dr. Ladocsy Géza a „Jószív” Temetkezési Kft. ügyvezetõ
igazgatója, beszédében az alábbi tényekkel támasztotta alá a
hamvasztó építésének körülményeit.
Kedves Vendégeink!
Ezt az Önök által itt látható létesítményt, a tervek szerint
három évvel korábban is át lehetett volna adni. Sajnos ennek a
beruházásnak a története is magán viselte – sok más újat, modernet akaró – létesítmény sorsát. Akik a megvalósítás történetét
ismerik – márpedig az itt jelenlévõk többsége ismeri – azok
tudják, hogy a halotthamvasztó létesítésének gondolatától a mai
ünnepélyes átadásig hány vélt, vagy valós aggályoskodást – akadályt kellett leküzdeni. Történt mindez annak ellenére, hogy a
beruházáshoz valamennyi illetékes véleményét elõzetesen kikértük és a létesítménnyel kapcsolatos valamennyi akadályt sikerrel és türelemmel tudtuk elhárítani. Külön köszönetet mondok
Gyõr Város Önkormányzata Képviselõtestületének, valamint
az engedélyezésben közremûködõ hatóságoknak, a városi fõépítészi irodának, a környezetvédelmi felügyelõségnek, a városi
ÁNTSZ e témával foglalkozó munkatársainak, az épületet kivitelezõ West Hungária Kft. valamennyi dolgozójának, valamint
a létesítményt tervezõ Ráskai Péter és a technológiát szállító
Ehmann József uraknak.
Remélem, hogy a most átadásra kerülõ épület együttesnek a
mûködése a kétkedõket is meggyõzi arról, hogy ennek a halotthamvasztónak itt és így történt megépítése a környék, de elsõsorban Gyõr város lakosságának érdekeit szolgája.
Két dolgot még mindenképpen meg szeretnék említeni. Az
egyik, hogy az új halott- hamvasztó minden gyõri lakós - aki
hozzátartozójának elhunytával a hamvasztásos temetést választja - ezzel a létesítménnyel jelentõs anyagi megtakarítást ér el,
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miután az elhunytat a hamvasztás miatt már nem kell több száz
kilométerre szállítani. Ez egyébként Gyõr környékén élõkre is
vonatkozik.
A másik elõny, anyagiakban nem mérhetõ, de jelentõségében
annál nagyobb. Ez pedig a fejlettebb kegyeleti kultúra, a hamvasztás elõtti búcsúztatás - korszerû európai színvonalú megvalósításának a lehetõsége.
Gyõr ezzel a létesítménnyel belépett azoknak az európai
nagyvárosoknak a sorába, ahol a hamvasztás elõtti szertartással
történõ búcsúztatás a természetes, mely szerint a hozzátartozók,
a gyászolók, az elhunyt hamvasztása esetén is a hagyományos
temetési szertartás szerint búcsúzhatnak el szeretteiktõl. A temetésen az elhunyt test kerül felravatalozásra, tõle búcsúznak, a
hamvasztás csupán a porladási idõt – magyar törvények szerint
25 év – rövidíti le, és a hamvak emlékeztetne rá, hogy „ ember
porból lettél, és porrá válsz.”
Dr. Schmidt Péter Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere, a következõ gondolatokkal üdvözölte a
hamvasztó megépítését.
Tisztelettel köszöntöm az ország tizenkettedik, Gyõrben
a Szabadi úti köztemetõben megépített, a temetõi ravatalozó
épületegyüttesbe beilleszkedett halotthamvasztó ünnepélyes
átadásán megjelenteket.
Az Önök által itt látható és ma felavatásra kerülõ épületegyüttes, a „Jószív” Temetkezési Kft beruházásában készült. A
több mint 100 éves múltra visszatekintõ cégnek, mindig meghatározó szerepe volt Gyõr város temetkezési kultúrájának alakításában, fejlesztésében.
A temetkezési kultúra változásainak egyik jellemzõje, a
hamvasztásos temetési mód elterjedése és folyamatos emelke-

dése. Gyõrben, illetve
a megye városaiban
ez az elmúlt 10 évben
közel megduplázódott
és jelenleg 40 % körül
van. A gyõri hamvasztásokat jelenleg
az ország különbözõ
helyein mûködõ hamvasz tó
üze mek ben
végzik, információim
szerint Gyõrbõl elsõsorDr. Schmidt Péter - alpolgármester
ban Magyarszecsõdön
hamvasztanak, de vannak a megyében temetkezési vállalkozások, melyek Siófokra,
vagy Szolnokra szállítják az elhunytakat. Természetesen a távolság egyrészt nem igazán kedvezett a kegyeleti szempontokból
kívánatosabb hamvasztás elõtti búcsúztatásnak, mivel annak
klasszikus feltételei hiányoztak, másrészt a hamvasztó üzemek
távolsága miatt, a temetési költségeken belül a hamvasztási díjnak mintegy kétszeresébe került a szállítás költsége. Ez a távolság függvényében 25-30 ezer forint is lehet. A most felavatásra
kerülõ hamvasztó mûködésével, minden gyõri temetés ennyivel
kerülhet kevesebbe a hozzátartozóknak.
A hamvasztó megépítésének érve mellett szólt az is, hogy
jelenleg már az ország nagyvárosainak többségében mûködik
hamvasztó.
Dr. Andor Ferenc, a Dunántúli Temetkezési Egyesület nevében méltatta a hamvasztó jelentõségét, beszédében többek
között a következõket mondta:
A köszöntésen túl, gratulálni szeretnék, õszinte baráti szívvel – úgy is mondhatnám, hogy JÓ SZÍVVEL a „JÓSZIVNEK”.
Milyen szép ez a két szó így együtt: a jóság és a szívesség összetartozását, a jónak és a szívélyességnek az összeölelkezését fejezi ki.
Gratulálok, s teszem ezt azért, mert ma itt egy új és nagyon fontos, a kegyelethez tartozó épület avatása és felszentelése történik.

Talán riasztó a szókapcsolat: hamvasztó - üzem, de gondoljunk arra, hogy a végsõ búcsú Teremtõnk elrendelése szerint
mindenkit érinteni fog, s az un. földes temetkezések helyett, egyre inkább és többen választják a hamvasztásos megoldást evilági
létezésük lezárásaként.
Dr. Andor Ferenc beszédében a hamvasztásnak, mint temetkezési formának, korokon és országokon, valamint kultúrákon
keresztül ívelõ történetét ismertette az érdeklõdõ hallgatósággal, majd a következõ – szinte költõi – gondolatokkal fejezte
be beszédét.
Mirõl beszél a 13. századi egyik elsõ híres nyelvemlékünk?
A sora egyértelmûen világos: Látjátok feleim szemetekkel mik
vagyunk, bizony por és hamu vagyunk….Porból lettél, porrá
leszel, köszön el hangosan az egyházi szertartást végzõ Isten
szolgája, tehát a hamvasztás a korszerû temetkezés azon formája, amellyel porrá való visszaalakulásunkat idõben meggyorsít-

Ehmann József ismertette az érdeklõdõkkel a technikai berendezéseket.

juk. A ma átadásra kerülõ új épület is ezt szolgálja majd rendeltetésének megfelelõen.
A temetkezés szomorú kegyeleti tevékenység elsõsorban, de
ne tagadjuk, hogy egyben szolgáltatás is, egyfajta üzleti dolog,
ám jól és emberi módon végezni számunkra, akik tesszük, szent
kötelesség. Meggyõzõdésem, hogy a „Jószív” Temetkezési Kft.
munkatársai, ilyen szellemben végzik nem könnyû feladatukat,
s kívánom, hogy a ma felavatott és felszentelt épület szolgáljon
élõt és holtat, Istennek tetszõen.
Összeállította: Puskás Béla és Sas Erzsébet

KITÜNTETÉS

Dr. Andor Ferenc a történelmi egyházak képviselõivel

A Honvédelmi Miniszter, a
honvédelem érdekében végzett
kiemelkedõ munkája elismeréseként, Honvédelemért Érdeméremmel tüntette ki Dr. Ladocsy Gézát a gyõri „Jószív” Kft.
ügyvezetõ igazgatóját.
Gratulálunk!
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III. Országos Kegyeleti konferencia
A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság im má ron har ma dik al kalom mal ren dez te meg, a ko ráb bi évek ben is nagy si ker rel
zá ru ló kon fe ren ci át. Az ér dek lõ dést mi sem jel zi job ban,
mint az, hogy 30 db pót szé ket kel lett még a te rem ben el helyez ni an nak ér de ké ben, hogy min den ki le tud jon ül ni. A

ren dez vény hely szí ne a HM. Had tör té ne ti In té zet és Mú zeum volt. A há zi gaz da Hol ló Jó zsef ve zér õr nagy kö szön tõ je
után Jó kai An na nyi tot ta meg a ren dez vényt. Meg nyi tójá ban fel hív ta a fi gyel met ar ra a
ki ad vány ra, amely mél tó mó don
mu tat ja be a Nem ze ti Ke gye le ti
Bi zott ság 5 éves te vé keny sé gét,
azo kat a ren dez vé nye ket, si kere ket, amely nek ered mé nye ként
lét re hoz tak egy vir tu á lis nem ze ti
sír ker tet, amely az or szág kü lönbö zõ he lye in nyug vó ne ves szemé lyek sír ja it fog lal ja ma gá ban.
A konferencia fõelõadója Dr. Zsilinszki János volt, aki a
kegyeleti jog gyakorlásának törvényi feltételeirõl, az alkalmazás lehetõségeirõl tartott érdekes elõadást. Délelõtt elõadást
tartott még Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ helyettes és Dr.
Ravasz István alezredes. Délután az elõadások sorát Hargitai
Emil a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Kegyeleti Múzeum
vezetõje kezdte meg, majd Koncz Tamás a Magán Temetkezési
Szolgáltató Szövetség elnöke a szervezet nemzetközi megítélésérõl tartott színes elõadást. Hódi Lajos a síremlékek és sírgondozás témakörében elsõsorban a katona sírok gondozásáról
beszélt.

A kö vet ke zõ
elõadó Dr. Simóka
Kálmánné az OTEI
elnöke a szervezet tevékenységérõl, nem zet kö zi
sze rep vál la lá sa iról osztotta meg
gondolatait
a
résztvevõkkel.
El is me résben részesültek:
Angyal Eleonóra
kegyeleti szakértõ, Har-sányi
Józsefné Székács
Ágnes a Fiumei
úti temetõ igazgatója, Horváth
Csa ba a BM.
nyu gal ma zott
fõ osz tály ve zetõje, Lengyel Anna a Kossuth Rádió szerkesztõ-riportere,
Matthaeidesz Konrád a Magyar Televízió Aranyfüst Szerkesztõségének szerkesztõ riportere, Puskás Béla a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetõ igazgatója, Szabó László a Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal osztályvezetõje, Szajda Szilárd a
Miniszterelnöki Kabinet Fõosztályvezetõje.
Záró elõadásként Radnainé Dr.
Fogarasi Katalin értékelte azt a
tevékenységet, amelyet a Nemzeti Kegyelet Bizottság az elmúlt 5
évben végzett.
A kon fe ren cia vé gén mindazok nak, akik az el múlt években te võ le ge sen se gí tet ték a
Bi zott ság mun ká ját Jó kai An na
Ok le ve let, va la mint a Nem ze ti
Ke gye le ti Bi zott ság ki ad vá nyai
kö zül 4 köny vet adott át. Az
írónõ a könyv bevezetõjében a következõ gondolatokat
ajánlotta az olvasó figyelmében: „A jelen sokkal tartozik a
múltnak, és ha ezt a tartozását ki nem egyenlíti, a jövõtõl
sem követelhet .”
P. B.
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A KAPOSVÁRI CIGÁNYVAJDA
TEMETÉSE

A virrasztó családtagok

Meghalt „Picsók”
a király!

Az üvegkoporsóban felravatalozott vajda

Búcsúzó családtagok

A család tagok koszorúi
(mindegyikben 300 szál virág van)

Egyházi búcsúztatás

A sírig vezetõ utat rózsákkal szórják be.

Gyászmenet a sír felé

A vajda végsõ otthona - a díszes kripta

A család tagjai felkészültek szeretett
vajdájuk elvesztésére. Megrendelték a kriptát, berendezték, úgy mintha szoba lenne
és az elhunyt csak aludni térne. Mégis
amikor 2004 szeptember 12-én elhunyt, a
család minden tagja szinte önkívületi állapotban élte át a virrasztás, a gyász napjait
és a temetést. Horváth István (Picsók) a

kecelhegyi romungró nemzetség vajdája
fiatalon, 60 éves korában távozott.
A családtagok, a nemzetség tagjai
cigány szokás szerint a temetésig minden
éjszaka virrasztottak, s a család látta vendégül a rokonságot.
A temetésre a hagyományos szokásoknak megfelelõen szeptember 21-én úgy

került sor, hogy az elhunyt egyházi és
polgári búcsúztatása méltó legyen egy
cigányvajda emlékéhez.
Üveg koporsó, hatalmas koszorúk,
huszárok, lovas hintó mind azt jelezte az
élõ a külvilág számára, hogy egy nagy
ember „a király” távozott a nemzetségbõl.Puskás Béla
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„Az elõttünk járók emlékének megbecsülése”

Koszorúzás, könyvbemutató, szóróparcella átadás,
gyertyagyújtás, 100 éves a Pécsi Köztemetõ
2004 november l-jén, a Pécsi Temetkezési Vállalat egész
napos megemlékezésre hívta, várta mindazokat, akik a 100 éves
évforduló alkalmából ezen a napon egy közös megemlékezésen
hajtottak fejet az elõdök sírjánál, üdvözölhették az évforduló
alkalmából megjelent „Gesztenyefák árnyékában” címû jubileumi könyvet, részt vettek az új szóróparcella átadásán, s együtt
gyújtották meg a kegyelet gyertyáit.
Sze men Józsefnére
emlékezve
A Pécsi Köztemetõben, 1904-ben elsõként tért
örök nyugovóra Szemen
Józsefné. Sírjának megkoszorúzásával kezdõdött a
Pécsi Temetkezési Vállalat által, a centenáriumra tervezett egész napos
rendezvénysorozat. A fiatalon, tüdõgümõkórban
elhunyt mozdonyvezetõ
feleség jelképe lett a temetõnek, az elsõ, akinek sírja
örökké az idõ múlására, és az emlékezésre fog inteni.
„Gesztenyefák árnyékában”
Petrich Csaba, a Pécsi Temetkezési Vállalat igazgatója a
szerzõje annak az igényes kivitelezésû, a 100 éves évfordulóhoz
méltó könyvnek, melynek bemutatóját a Hotel Palatinusban tartották. A könyvbemutatót, Gonda Tibor Pécs Megyei Jogú Város
Ön kor mányzatának alpolgármestere
nyitotta meg,
majd Puskás
Béla a Somogy
Megyei Temetke zé si Kft.
ügyvezetõ
igazgatója
bemutatta, méltatta és ajánlotta, a Dr. Vargha Dezsõ fõ -le-véltáros, Tám László fotómûvész és Tüskés Tibor író közremûködésével fémjelzett múltidézõ mûvet, melyhez Dr. Toller László
polgármester, Mayer Mihály püspök, valamint maga a szerzõ
Petrich Csaba írt elõszót.
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Új szóró parcella átadása
A már régóta igényként jelentkezõ szóróparcella átadására, - a
100 éves jubileumról megemlékezõ napon, - ünnepélyes keretek
között került sor. Megható és elgondolkodtató beszédet mondott
Gonda Tibor alpolgármester, majd a történelmi egyházak képviselõi: Szalay Lajos református lelkész, Szabó Szilárd evangélikus lelkész, Vágó István baptista lelkész, Lõrincz Sándor római katolikus
atya, egyházaik hagyományaihoz híven áldották meg a szóróparcellát, s avatták fel közösen.

Gyertyagyújtás
A központi ravatalozó elõtti téren az egybegyûltek közösen
gyújtották meg az emlékezés gyertyáit. A 100 éves temetõ színes
virágoktól illatozott, a sírokon a kegyelet lángjai égtek, s az egybegyûltek, mint egy nagy család, együtt emlékeztek. Emlékeztek
szeretteikre, az õsökre, a háborúban elhunytakra, a nemes cselekedetet véghez vivõkre, az édesanyákra, a gyermekként angyalokká
változókra, s azokra, akiket nem jelöl sírhalom. A 100 éves Pécsi
Köztemetõt 2004. november 1-jén, egy egész napon át, a kegyelet,
a hála, az emlékezés járta át. Az emberek ezen a napon azokra
gondoltak, akik valamikor ugyanúgy éltek, dolgoztak, szerettek,
mint õk. S saját magukra is, hiszen a temetõ minden ember végsõ
otthona.
Természetesen a kegyelettel teljes, emlékezõ pillanatokban nem felejtkeztek meg azokról az emberekrõl sem, akik a
Pécsi Köztemetõt a 100 éves
évfordulóra, sok-sok munkával, elhivatottsággal, elhunyt
az elõdök méltó nyughelyévé
tették.
Sas Erzsébet

A fények és árnyak, az évszakok megörökítõje

Tám László fotómûvész
Pécsett él és alkot, tanáremberbõl az évtizedek során fotómûvésszé vált Tám László.
Több évtizedes alkotói tevékenységére jellemzõ, hogy gyermekkori álmát megvalósítva, a
hobby kategóriát régen maga mögött hagyva
mûvészi szinten tárja elénk, s örökíti meg az
utókornak, a bennünket körülvevõ világot, s
elõszeretettel dolgozza fel annak szakrális
oldalát. Elõzõ számunkban találkozhattak
a Pécsi Köztemetõrõl készült mûvészi fotóival, most az alkotót
kérdezem munkásságáról.
—Mikor érzi úgy egy biológia –testnevelés szakos tanár, hogy vonzódása a fotózáshoz már nem csak egy gyermekkori álom?
—A fotózás a tanári pályámmal párhuzamos tevékenység volt
számomra, hiszen 23 évesen 1963-ban volt az elsõ kiállításom, s
azóta folyamatosan itthon és külföldön egyaránt.
—Két igényes kivitelezésû, mûvészi fotókkal teli könyv fûzõdik a nevéhez, s mindkettõ témája azonos…
—Az elsõt a „Keresztek, szentek, kálváriák, temetõk” 1999-ben
adtam ki magyarul és németül, amelyben a magyarországi németek szakrális emlékei jelennek meg a
képeimen, Tüskés Tibor fejezet bevezetõivel és az általa válogatott idézetekkel. A második könyv a „Gesztenyefák
árnyékában” a Pécsi Köztemetõ 100
éves évfordulójára készült.
—A fotózáson belül is nagyon szerteágazó a mûvészi tevékenysége…
—Több mint három évtizede, audiovizuális alkotásokat hozok létre,
ezen belül az áttünéses – csúsztatott
képek vetítésével jegyeztem el magam. Az általam így létrehozott mûvekkel 15 országban tartottam már önálló esteket, ezek a
mûvek már rendszeresen szerepeltek és szerepelnek a televízióban, ami azért fontos, mert több ezer nézõ láthatja. „Évszakok”
címmel készítettem Vivaldi zenéjére egyik elõadásomat, melynek
óriási sikere volt. Magyarország centrikus vagyok, ezen belül is
szûkebb pátriám Baranya megye és Pécs városa az, melyet szívembõl fotózok,
meg gyõ zõ désem ugyanis,
hogy az tudja
csak visszaadni egy táj egy
város életének
hangulatát,
aki benne él.

—Alkotói tevékenysége során mikor került kapcsolatba a szakrális dolgokkal, hiszen képeinek nagy része lírai szépséggel „beszél” az elmúlásról,
az õsök tiszteletérõl, a hõsök megbecsülésérõl és még folytathatnánk ezt a
sort…
—Megfogott a temetõk nyugodt, ugyanakkor mindent „elmesélõ” világa. Sok magyar és európai nagy temetõben készültek
képeim, amelyek kiállításokon láthatóak
voltak, s állandó
kiállításom van
a Pécsi Világörökség Korsós
sírkamrájában.
—Képeinek
szépsége nem csak
a nézõket fogta
meg, de a szakemberek is értékelték. Több kitüntetés birtokosa, Brüsszelben átvehette az AFIAP, valamint az EFIAP nemzetközi díjat, Bécsben a
legjobb fotósnak járó díjat a SARTORIUST, s itthon a Mûvelõdési Minisztériumtól a Csokonai díjat. Egy évtizedig
dolgozott az Új Tükör címû színes heti lapnak, s ma képeket és riportokat közöl Öntõl,
a „Panoráma” címû kulturális magazin.
Mire a legbüszkébb a sokféle tevékenység és
terület közül?
—A legnagyobb siker számomra az
angol királyi fotós társaság meghívása
volt, 1998-ban, ahol elõadásokat tartottam, illetve egy nemzetközi fotós fesztiválon zsûritagnak kértek fel. Ami ezt a
meghívást még értékesebbé tette, az volt, hogy Magyarországról
rajtam kívül csak egy fotós volt jelen. Abban az esztendõben egyébként az audiovizuális évkönyvben, a rangsorban a negyedik helyezést értem el, s több mint 100 hazai és külföldi díjjal jutalmaztak,
valamint megszámlálhatatlan fesztivál díjat õrzök.
—Fények és árnyak, az évszakok váltakozása az Ön képeinek legnagyobb erõssége és szépsége…
—A természetet, mint biológia tanár jól ismerem, mint fotós
nagyon szeretem. A természet változása kimeríthetetlen téma, a
fényekkel és az árnyékokkal játszani pedig nagy kihívás.
—Mi az amin most dolgozik, várható- e újabb könyv, Tám László
mûvészi fotóival?
—Az életmûvemet összefoglaló könyvemen dolgozom. Óriási
munka és feladat, hogy a több mint négy évtizedes munkásságomból mit „mentek” át ebbe a könyvbe, amely három nyelven fog
megjelenni, reményeim szerint 2005 nyarán.
Sas Erzsébet
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DOORS PLUS – KOPORSÓLIFT

E termék használata kiküszöböli azokat a nem kívánatos elemeket, melyek egy temetés során elõfordulhatnak
Kezelése egyszerû, nem igényel különösebb szaktudást.
A koporsólift mûszaki adatai:
A készülék tömege üzemkész állapotban: 74 kg, magassága: 18 cm, szélessége:
minimális helyzetben 92,5 cm, maximális
helyzetben 129,0 cm, hosszúsága: minimális helyzetben 182 ,0 cm, maximális helyzetben 269,0 cm. A hosszúság folyamatosan, a
szélesség hét lépésben határolva állítható.
A koporsólift biztonságos leengedéséhez kétféle biztonsági heveder áll rendelkezésre, lehetõvé téve ezzel az elsõ, illetve az
utólagos temetési formákat.
A hevederek méretei: 7 méter x 0,1
méter, 6 méter x 0,1 méter
A készülékhez tartozó állvány méretei:
az állvány tömege: ~ 20 kg
Az állvány földtõl való távolsága:
minimálisan: 41 cm, maximálisan: 63 cm.
Az állvány keretrésze a készülékhez a
kívánt méretre folyamatosan állítható csak
úgy mint a magassága, bármely tetszõleges helyzetben rögzíthetõ ezzel megakadályozva az instabilitást. Kiegészítõ kellék:
- fekete színû drapéria.
1/ A termék ismertetése:
A koporsólift két fõdarabból áll: egy
állvány jellegû teleszkópos alap melynek
magasságát, szélességét, és hosszúságát
különbözõ méretekre lehet állítani. A
koporsólift szerkezete, magassága fix, a
szélesség, hosszúság állítható az állványzattal egy méretre.
A koporsólift krómozott keretein 10
cm széles többször szövött biztonsági
heveder helyezkedik el, kapcsokkal rögzítve. A heveder viszi le egyenletes sebességgel a koporsót.
A biztonság növelése érdekében a
koporsó alá – a szertartás végéig – helyezhetõ még egy fix heveder, mely kampók
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segítségével akadályozzák meg a koporsó
véletlenszerû indítását.
A berendezés esztétikus és elegáns megjelenését a kemény krómozott és polírozott
alumínium alkatrészek biztosítják. Ugyanezen alkatrészek minõségi kialakítása teszi
lehetõvé, hogy a berendezés maszszívan
idõjárás és kopásálló konstrukció.
A berendezésben alkalmazott fékezõ
rendszer lehetõvé teszi a teljesen automatizált állandó sebességû zajtalan leengedést.
2/ Kezelése
A szerkezeten elhelyezett hajtókar
segítségével kell a hevedert a krómozott
tartórúdra feltekerni, ezzel a készüléket
alaphelyzetbe – temetésre kész – hozni.
A heveder kellõ megfeszítését egy fékkarral lehet rögzíteni. A fék rögzítésének
kioldását követi a koporsó leengedése, az
egyenletes sebességet szintén a fék-rendszer biztosítja. A koporsó leérkezése után
a hevedert manuálisan a tartórúdról le kell
választani, és a koporsó alatt visszahúzni. A szerkezetet és a kihúzott hevedert
két dolgozó könnyedén félre tudja tenni,
a szertartás tovább folytatódhat a hagyományos eljárás szerint. ( A sir beásása,
hantolása stb.) A berendezést a használat
után alaphelyzetbe hozni úgy lehet, hogy
a biztonsági heveder visszahelyezése után
a tartó rudakat a leengedéssel ellentétes
irányba kézi erõvel kell tekerni.
3/ Alkalmazási területek
A koporsólift használható a hagyományos ásott síroknál, rátemetéseknél, illetve
kriptás temetéseknél.
Hagyományos temetés:
A kiásott sírra a megszokott pallók kerülnek. Ezekre a pallókra helyezik a koporsóliftet. A koporsóliftre a sírásók ráteszik

a koporsót, a fék rögzítését feloldják, így
engedik le a koporsót.
Rátemetés: Az eljárás megegyezik a
fent leírtakkal, csak a tartóhevedert kell
rövidebbre kicserélni.
Kriptás temetés:
A kripta kõperemére ráhelyezik a
koporsólift állványát, mely állítható a megfelelõ nagyságra. Erre kerül az állvány
nagyságára állítható szerkezet. Az állvány
köré fekete plüss drapéria helyezhetõ el,
így eltakarja a kripta mélységét. A további
eljárás megegyezik a korábban leírtakkal.
4/ Karbantartás
A készülék minõségi anyagokból
készült, ennek köszönhetõen a karbantartási igénye minimális a mindennapi használatok mellett. A berendezés karbantartását
és szervizelését a Doors Plus BT erre szakosodott szervizhálózata és szakemberei
végzik, megkönnyítve ezzel a temetõk hétköznapi munkáját.
5/ A termék tesztelése
A koporsólift tesztelését 2001. október
10-én végeztük el, a Kozma utcai temetõben. A tesztelésen megjelent Gáspár László igazgató úr, valamint a Kozma utcai
temetõ sírásóinak fõnöke, illetve a Doors
Plus BT munkatársai. Tesztelés során a
koporsólift használata a jelenlévõk véleménye szerint bevált. Több alkalommal
súllyal megrakott koporsót engedtünk le.
Probléma a leengedés során nem merült
fel. A koporsólift sír fölé helyezése, koporsó ráhelyezése, leengedése, tartóheveder
kihúzása, a koporsólift eltávolítása a sír
felöl nem egészen 10 percnyi idõt vett
igénybe.
Feka László
DOORS PLUS Bt. tulajdonosa

Magyarországot a Karsol képviselte

Temetkezési Szakkiállítás Csehországban
A temetkezési szakmában dolgozóknak nem jelent meglepetést, hogy számos érdekességet, újdonságot tartalmazó kiállítások, vásárok kerülnek megrendezésre különbözõ európai
városokban. Legutóbb 2004. november 25.-27.-ig a csehországi
Brnoban rendezték meg a VENIA kegyeleti kiállítást. A kiállításon elsõsorban a Közép - Európai érdekeltségû kegyeleti cikk
gyártók és forgalmazók képviseltették magukat. Ennek megfele-

lõen a magyarországi piac egyik jelentõs koporsó gyártó és forgalmazó cége, a KARSOL Kft. is kiállította termékeit. Társkiállítóként egy urna gyártó cég (Jager Urna) is képviselte hazánkat.

Az urnák közül kiemelkedõ volt a megszokott formáktól eltérõ, földgömb mintázatú, vagy égbolt rajzolatú gömb alakú urnák
megjelenése. Érdekesség a magyar látogatók számára, hogy a
kiállított urnák nagy része fémurna volt, nem pedig a hazánkban
gyakoribbnak számító kerámia. A hagyományos kegyeleti cikkek
mellett megtalálhatóak voltak a temetõ üzemeltetéshez használatos gépek, berendezések például a kis helyigényû, kis nyomtávolságú önjáró sírásó gép, illetve az esztétikus megjelenésû, biztonságos
koporsó leeresztést lehetõvé tevõ koporsólift is. Megfigyelhetõek
voltak még az egyéb, a temetkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó
eszközök is (kandeláberek, hordágyak, ravatalasztalok).
A kiállításon megtekinthetõek voltak továbbiakban különbözõ halottszállító jármûvek, illetve síremlékek is. Egyaránt
elterjedt külföldön és hazánkban is a síremlékekre és kegyeleti
cikkekre történõ fotók elhelyezése különbözõ technikai megoldásokkal, melyek bemutatására is sor került.
Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegû, színvonalas kiállítások
melyek akár külföldön akár hazánkban kerülnek megrendezésre a
kegyeleti szakma elõrelépését jelentik, valamint megfelelõ találkozóhelyet biztosítanak a temetkezési szakmában dolgozó szakembereknek, kellékgyártóknak az információk, tapasztalatok cseréjéhez.
Varga József

A kiállításon bemutatásra került koporsók választéka igen
széles skálán mozgott, a legegyszerûbb mûanyag díszítésû, alacsony árfekvésû termékektõl kezdve az újdonságnak mondható,
bronz dombormû berakásos extra koporsóig. A díszítésen túl a
koporsók színeiben is láthattunk újdonságokat, a megszokott
barnás árnyalatok, a fehér és a fekete mellett meglepõ volt a
különbözõ színes, kék, rózsaszín koporsók látványa is.
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Pölczmanné Dunavári Anna

Pölczman Árpád

MANTEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8400 Ajka, Széchenyi u. 186. • Tel./Fax: +36 88 214 099• E-mail: mantex@mantex.hu • Http: www.mantex.hu

Elkötelezettség a szakma iránt, hûség a partnerekhez

Tizenöt év a kegyelet szolgálatában
A cég története 1989-ben NAMEN Gmk. néven textil termékek gyártásával kezdõdött. A kezdeti próbálkozások, esetenként kudarcok után 1996-ban
szélesebb tevékenységi körrel,
megújuló gépparkkal megszületett a MANTEX. A következõ
évek egy- egy állomás a cég
fejlõdésének történetében. 1996ban méteráru üzletet nyitottak,
1997-ben üzembe helyezték az
elsõ ipari hímzõgépet, 1999-ben
a dinamikus fejlõdés látványos
eredménye volt a Budapesten megnyitott himzõmühely.
Ebben az évben kezdték meg a
formaruha gyártását. 2001 újabb
elõre lépés volt az új üzem felavatása, amely egyben a tevékenységi kör jelentõs bõvülését is jelentette.
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Ebben az évben a társaság felkészült a koporsók forgalmazására is, hogy minél komplettebb szolgáltatást tudjon nyújtani partnereinek, egyúttal felismerte: a magyar kegyeleti
piacon a versenykihívásnak
akkor tud megfelelni, ha több
lábon áll. A koporsó és textil
kellék forgalmazás látszólag
lassú fejlõdése jól átgondolt
piaci magatartást takart. A
régi megrendelõk megtartása,
kegyeleti termékekkel történõ
teljes körû ellátása, ugyanakkor új megrendelõk szerzése
úgy, hogy ez minél kisebb
konfliktussal járjon a konkurens vállalkozásokkal nagy feladat volt, 2003-ban újabb termékkel bõvült a cég tevékenysége: megkezdõdött a csipkegyártás.
2004 novemberében a cég Sümegen kegyeleti kiállítással egybekötött rendezvényen köszönte meg partnereinek a hûséget,

a türelmet és a kitartást. Pölczman Árpád a családi vállalkozás
ügyvezetõje köszöntõjében hangsúlyozta: „Talpon maradásunkat annak köszönhetjük, hogy állandóan fejlesztettük termékeinket, gyártási módszereinket, partnereink problémáira mindig
fogékonyak voltunk.” Egyik barátját idézve hangsúlyozta:
„A születésnapok mindig fontosak, mert minél többet tartunk belõlük, annál tovább élünk.” Ennek megfelelõen céljuk az,
hogy ötévente hasonló rendezvényeken találkoznak megrendelõikkel. Elhangzott a beszédben, hogy a cég hitvallása: Elkötelezettség a szakma iránt, hûség a partnerekhez.
A rendezvény fontos programja volt a Mantex Kft. által
gyártott és forgalmazott kegyeleti termékek kiállítása. Pölczman
Árpád, mielõtt a kiállítást megnyitotta - a további eredményes

elsõ alkalommal kerámia, üveg és kristály urnák bemutatására
is sor került. Az urnák bemutatása egyben azt is jelezte, hogy a
Mantex, a termékforgalmazás újabb területén jelent meg.
A kiállítást követõ programok és baráti találkozók eredményeként újabb partnerek kötelezték el magukat a cég termékei mellett.
Puskás Béla

évekhez, évtizedekhez a jelenlévõk segítségét kérve Ezekiel
próféta szavait idézte: “Adj uram erõt, hogy képes legyek megváltoztatni, ami lehetséges, belátást, hogy ne veszõdjek azzal,
ami megváltoztathatatlan, és bölcsességet, hogy meg tudjam
különböztetni az egyiket a másiktól.” A kiállításon meghatározó szerepet kapott a magyarországi piacon jelenlévõ koporsók
széles választéka.
A hazai gyártású koporsók mellett elsõsorban az olasz gyártók termékei jelentek meg. A koporsókban a Mantex által gyártott textil termékek széles köre került bemutatásra. A kiállításon
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„Aludjatok, ti áldott hõseink...”

Köszöntõ gondolatok az ostffyaszonyfai
hadifogoly temetõben
Tisztelt Egybegyûltek, Kedves Barátaim, Hölgyeim és Uraim!
Mennyi szépséget, magasztos eseményt, nemes emberi tettre
való emlékezést kínál az õsz, a közel- és távoli múlt.
Minap még Szombathelyen vehettem részt a hõsi temetõbe
átköltöztetett gyönyörûséges kápolna avató-felszentelõ ünnepségén, ezt követte a mindenszentek és a halottak napi megemlékezés, s most – miként minden évben már – büszkeséggel állok itt
Ostffyasszonyfán az ún. hadifogoly-temetõben rendezendõ tábori
mise celebrálása elõtt.
Mint a Vas megyei Temetkezési Vállalat igazgatója köszöntöm kedves Mindnyájukat.
Az elõbb magamat vezetõként tüntettem fel, de sokkal fontosabb ennél az a vállalt küldetés, amellyel a Teremtõtõl kaptam
megbízást, hogy megannyi sírkert mellett felügyelhetem és szívügyem lehet
e történelmet mesélõ csöndes földterület itt, a Kemenes-vidék kies részén.
Örömmel osztom meg
azon gondolatomat, hogy
a közelmúltban a sajtó által
is megjelentetett Ostffyaszszonyfa-Nagysimonyi
községek „rivalizálása” a
hadifogoly tábor és temetõ viszonylatában nyugvó
pontra jutott.
Dr. Holló József vezérõrnagy, a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatójának vezetésével, Markó Péter
elnök úr jelenlétében megállapodás született, hogy a Hadifogoly
temetõ továbbra is Ostffyasszonyfa néven szerepel. Az igaz, hogy
a földhivatali bejegyzés alapján a hadifogoly temetõt a helyrajzi
szám és a tulajdoni lapok alapján a hovatartozást illetõen Nagysimonyi Község Önkormányzata jogos tulajdonának tekintheti,
de a történelmi tény, amelyet alátámasztanak a levéltári adatok,
valamint a hadifogoly – láger történetérõl szóló feljegyzések
(fényképek, elkészített tárgyak, fizetõ eszköz, stb.) bizonyította az
Ostffyasszonyfai eredetet.

A vezérõrnagy úr javasolta a két polgármester úrnak, hogy
legyen ez a megbékélés emlékparkja és közös konszenzuson alapuló egyeztetéssel korrekt baráti viszonyban a két falu közösen
szervezzen ünnepségeket a tábor megalakulásának 90. évfordulóján 2005. májusában a Vas megyei Temetkezési Vállalat és a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai támogatásával. Mindkét polgármester úr a javaslatot elfogadta.
Úgy gondolom a kegyeletõrzésnek vesztese NINCS s én õszintén kérem mindkét polgármester urat, hogy a továbbiakban is
szeressék és gondozzák a hadifogoly temetõt VELÜNK együtt.
Õsz van, kissé nyirkos, kissé hûvösebb, talán olyan, mint
mostanában a világ lelke. Ám a temetõk világa egészen más,
egészen különös világ. Itt hatalmassá lombosodik a csönd, békét
áraszt magából a rög, megnyugvást kínál az emlékezet. Valóban,
hiszen ez a csöndesség nemzetközi, megannyi nép idekergetett,
idevezényelt, ideroskadó katonafia lett hõssé, vált a szent magyar
föld befogadottjává.
Mert Isten nem
ismer gyávaságot,
nem ismert soha
megkülönböztetést, neki MINDEN
EMBER A TEREMTMÉNYE. Szóljon
hát az ima értük,
lobbanjanak a gyertyafények értük,
hajtsunk fõt valamennyien elõttük,
az ökumenia erre
való, a lélek megbékélése erre hivatott.
A híres fohász egyik
sorával köszöntöm
a VÉGTELEN ÉS VÉDTELEN IDÕT, AZ IDÕBEN ÖNÖKET,
AKIK MEGHALLGATTAK:
„… és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek…”
Elhangzott:
az Ostffyasszonyfa-i temetõben
2004. november 05. 11 óra
Dr. Andor Ferenc
a Vas megyei Temetkezési Vállalat igazgatója
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AUTÓ ÁTALAKÍTÁSAINK
A hazai temetésszolgáltatók többsége új, vagy használt zárt
kistehergépkocsit alakíttat át halottszállítóvá, vagy használtan ilyen autót vásárol.
Vajon miért?
- A négy oldalablakot és a hátsóajtóablakot sötétfóliával látjuk el (diszkréten
zárja a koporsóteret és jól dekorálható).
- A rakteret kettéválasztjuk egy „Z”
alakú acél térelválasztóval, egy kb. 2200
mm hosszú koporsótérre és egy kb. 600
mm hosszú utastérre.
- „Pik ke lye zett” rozs da men tes
(INOX) acél le mez zel bur kol tat juk a
teljes padlófelületet és a térelválasztó
mindkét oldalát, a hátsó ajtónál leperemezve és körbefutó 5 cm-es peremmel a
fertõtlenítések miatt.

Ismerjük a halottszállító, illetve szertartás autó átalakításra szakosodott olasz,
német, francia, belga, angol stb. cégek
professzionális autóit. Az átalakítás ára
ezen cégeknél általában megegyezik egy
új gépkocsi árával.
- Így egy új Mercedes személygépkocsi jellegû szertartás-autó itthoni ára meghaladhatja a 20 millió Ft-ot, egy Mercedes
VITO halottszállító gépkocsi ára pedig a
12 millió Ft-ot. Ilyen befektetések pedig a
jelenlegi hazai temetkezési díjakból még
nem térülnek meg.
Fontos ok az is, hogy a hazai temetkezési gyakorlatnak, a temetõi belsõ útjainknak e drága autók kevés helyen, általában
csak a nagyvárosi temetõk egy részében
felelnek meg.
A ha lott szál lí tó, – ra va ta lo zó gépko csik szak mánk na gyon fon tos eszkö zei és a szak mai szín vo nal meg je lení tõi is.
Cégünknél több éves fejlõdési folyamat után a kilencedik autó-átalakítást
végezzük, így érdemes röviden bemutatni módszereinket.
- Elsõ a követelmények meghatározása.
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Mi falusi, kisvárosi és nagyvárosi
halottszállító – ravatalozó autókat használunk, amelyeket 4 fõ utas és 1 vagy 2
halott szállítására engedélyeztetünk és
alkalmassá tesszük kb. 26 koszorú dekoratív kiszállítására is.
- Ezt kö ve ti az au tó ki vá lasz tása, amely nél meg ha tá ro zó az ár/ér ték
arány, a leg alább 2700 mm-es bel sõ
rak tér hos szú ság, az esz té ti kai meg je lenés (le ke re kí tett vo na lak, ezüs tös szín,
pa no rá más kör ab la kok, szín re fújt lökhá rí tók és tük rök). Fon tos a trekking
funk ció is, (au to ma ti kus hát só dif feren ci ál zár) amely a té li gu mi kész let tel
együtt lé nye ge sen ja vít ja hó ban és sárban au tó ink te rep já ró ké pes sé gét.
- Motorban megfelel a 2500 cm3 alatti turbó diesel (kedvezõ fogyasztás és
zajszint, jobb regisztrációs adókulcs, jó
teljesítmény).
E követelményeinknek jól megfelel
a KIA Pregio trekking autó, amelybõl a
negyediket vásároltuk.
- Az átalakító munkákat tervrajzaink
alapján profi partnercégekkel végeztetjük
el, így ennek során:

- 4 db. koporsórögzítõ fület szereltetünk a raktérbe
- Beszereltetjük a negyedik ülést, biztonsági övvel – (csak minõsített cég minõsített ülése szerelhetõ be)

- Legyártatjuk és felszereltetjük INOX
rozsdamentes acélból a karcsú tetõ-koszorútartót, és a 2+2 db. ablakvédõt. A
tetõ-koszorútartót gyári kerszttartókhoz
szereljük, a két hosszú oldalán 45°-os
lehajlítással (az alacsonyabb munkatársak miatt).
- El ké szít jük és felra gaszt juk az
oldal- és hátsó ablakokra a feliratokat és
a dekorációt egységes cég-dizájn szerint
(- a jelenlegi jogszabályi korlátokat figyelembe véve)
- Az engedélyeztetés (ha biztosak
vagyunk megoldásainkban) párhuzamosan is végezhetõ az átalakítással.
- Elsõként a helyileg illetékes ÁNTSZ
szakhatósági hozzájárulása szükséges, feltüntetve a szállítható halottak számát is.
(Ehhez már általában átalakított autót kell
bemutatni.)
- Ezt követõen a megyei Közlekedési Felügyelet Jármû-felügyeleti Osztályához kell beadni az átalakítást engedélyeztetõ kérelmet, a szükséges mûszaki leírással és tervrajzokkal együtt (mellékelni
kell az ÁNTSZ engedélyt és a minõségi
nyilatkozatokat is).
- Párhuzamosan be kell jelentkezni a
megyei vám-fõhivatalnál a regisztrációs
adókötelezettség miatt.

- A Közlekedési Felügyelet átalakítást
engedélyezõ határozata után az átalakított autót a Megyei Közlekedési Felügyelet vizsgáló állomásán mûszaki vizsgának
kell alávetni. (Itt sorolják át autónkat a
8703 vámtarifaszám alá.)
- Le kell róni a regisztrációs adót
egy vámkirendeltségen (ez sem egyszerû dolog, vámügynökséget veszünk
igénybe.)
- Az illetékes okmányirodában a Közlekedési Felügyeleti és a vám igazolások
alapján kiállíttatható az új forgalmi engedély (halottszállító gépkocsira, 4 fõ és 2
halott szállítására engedélyezve).

E teljes mûszaki és engedélyeztetési folyamat nálunk átlagosan 3 hónapot
vesz igénybe, a 8703 vámtarifaszám miatti többletköltségünk (ÁFA + regisztrációs
adó) eléri az 1,4 millió Ft-ot autónként,
ezért ideje lenne a szakmát terhelõ, ésszerûtlen rendelkezéseket megváltoztatni.
Mindezek után egy olyan univerzális halottszállító – ravatalozó autót
nyerünk, amellyel munkatársaink szeretnek dolgozni, amellyel jól megoldhatjuk
feladatainkat.
Boros Árpád
Csongád Megyei Kegyeleti Kft.
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Kiállítás Utrechtben

A szélmalmok hazájában
Hollandiába, a szélmalmok hazájába látogatott el 2004. szeptember 15. -20- között egy 20 fõs magyar csoport, az OTEI szervezésében. Utazásunk fõ célja, az Utrechtben megrendezésre kerülõ
LITWAARD temetkezési szakkiállítás megtekintése volt.
Érkezésünket követõen, hamar ízelítõt kaphattunk a holland

részére helyben a búcsúztatási szertartás megtartására, az urnák
elhelyezésére, valamint komplett konyhát tartanak fenn a halotti
tor megtartásához, amely szolgáltatásuk a többi mellett szintén

temetkezési kultúrából, mivel a reptérrõl buszunk egy modern,
a XXI. századi elvárásokat maximálisan kielégítõ krematóriumba
vitt, ahol az üzem vezetõi kalauzolták csoportunkat. Bemutatták
a teljes hamvasztási folyamatot és a kiegészítõ szolgáltatásokkal
is megismerkedhettünk. Lehetõséget biztosítanak a családok
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nagy keresletû a megrendelõk körében. Meglepõ volt, hogy az
urnák elhelyezése teljesen szabadon történik, bárki számára láthatóak a különbözõ díszurnák, melyek faállványzaton kerülnek
elhelyezésre, a krematórium belsõ átriumosan kialakított díszkertjében. Megtudhattuk, hogy Hollandiában jelenleg mintegy 70

krematórium mûködik jelenleg, mivel minden nagyobb temetõ
rendelkezik saját hamvasztó üzemmel. Ez is azt mutatja, hogy
meglehetõsen magas a hamvasztási arány, kb. 55% a temetési
módok tekintetében.
A krematóriumban látottak után már várakozással tekintettünk a következõ szakmai
programunk elé amely a temetkezési kiállítás megtekintése volt. Itt sem kellett csalódnunk, a kiállítás színvonalas volt,
és számos érdekességgel szolgált a
látogatók számára.
A kiállítók felvonultatták a temetkezéshez kapcsolódó valamennyi
ke gye le ti ter mé ket. Kü lö nö sen
figyelemre méltóak voltak a különbözõ kialakítású üveg síremlékek,
valamint meglehetõsen nagy választékot mutatattak be a kis méretû
koporsókból. A gépek, berendezések között számunkra érdekességként
tûnt fel, a hozzátartozók szállítására
kialakított busz. A kiállított koporsók,
nyilvánvalóan a helyi igényeknek megfelelõen, meglehetõsen szûkös formavilágot
mutattak, elsõsorban a lapos tetejû, szarkofág
típusú illetve amerikai típusú termékeket láthattunk.
Ellenben a koporsók díszítésére használt virágkompozíciók
változatossága, egyedisége lenyûgözte a kiállítás közönségét.
Persze a gazdag virágdíszítés el is várható Hollandiában, ahol
igen nagy múltú és hírnevû a dísznövény kultúra.

Hollandiai utunk során nem hagyhattuk ki a helyi nevezetességek megtekintését sem. Csoportunk ellátogatott az egyik
legnagyobb amszterdami gyémántcsiszoló üzembe, kirándulást
tettünk Rotterdamba, a világ legnagyobb kereskedelmi
kikötõjébe, majd Kinderdijk városába, ahol 19 db
õsi szélmalmot csodálhattunk meg egymás
mellett. Ellátogattunk Hágába, ahol számtalan gyönyörû épület között láthattuk a
parlamentet és a királyi palotát is, majd
Delftben a porcelánfestõ manufaktúra
termékeit és a gyártási technológiát
követhettük figyelemmel.
Utunkat egy amszterdami temetõ
meglátogatásával zártuk, ahol váratlan érkezésünk ellenére, nagyon
kedvesen, barátságosan végig kalauzolta csoportunkat egyik irodai alkalmazott. Érdekességnek tûnt, hogy a
Holland temetõk munkatársai csak
üzemeltetési és fenntartási munkálatokat látnak el, beleértve a temetési ceremóniát is, míg a szállítással és kellékek árusításával külön vállalkozások foglalkoznak.
Lenyûgözte társaságunkat a rendezett, tiszta
sírkert, illetve a minden munkafázisra kiterjedõ
gépesítés.
Szakmai utunk során rengeteg érdekességet, újdonságot láthattunk, amely arra ösztönöz bennünket, hogy további terveket,
célokat tûzzünk ki magunk elé, hogy a hozzátartozók számára
még komfortosabb, kegyelet teljesebb szolgáltatást nyújthassunk.
Varga József
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–•– Hírek, események –•– HÍREK, ESEMÉNYEK –•
Elhunyt Ladányi Jenõ
Szo mo rú an
vettük a hírt,
hogy 73 éves
ko rá ban, méltósággal viselt
súlyos betegsége után örökre
itt hagyott bennünket Ladányi
Jenõ a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság volt elnökhelyettese.
A Mûszaki Egyetemen végzett, s fiatal
mérnökként 1954-tõl-1962-ig a Mezõgazdasági Tervezõ Irodánál dolgozott. Szorgalmas munkája eredményeként elõször
osztályvezetõként, majd fõosztályvezetõként. Ezt követõen a Földmûvelésügyi
Minisztériumban területvezetõ, majd
fõ mér nök be osz tás ban ka ma toz tat ta
tudását. Az építõiparban egy évtizedig
kivitelezõként, majd a Fõkertnél dolgozott. 1982-2000 között – közel két évtizedig – a Budapesti Temetkezési Intézet
– majd Rt. – mûszaki igazgatója, majd
vezérigazgatója. Számtalan társadalmi
tisztséget töltött be, a Nemzeti Panteon
Bizottságban kuratóriumi tag, az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület volt elnöke. Az Európai Temetkezési Uniónak 1991-tõl igazgatósági,
majd örökös tagja. A Párizsi székhelyû
EUROFUNERIAIRE kelet – európai társelnöke, majd tiszteletbeli tagja. A Köztársasági Elnök Aranyérem kitüntetés tulajdonosa. Életét kihívások és eredmények
gazdagították, munkássága példaértékû
azt õt követõ generáció számára. 2004.
december 14-én 15.00 órakor kísértük
utolsó útjára a Fiumei úti sírkert ravatalozójából. Ladányi Jenõ emlékét megõrizzük, talál-
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jon örök nyugalmat az anyaföld ölelõ
karjaiban.

Ságvári hamvasztó
Az Aditum Kft. a ságvári hamvasztóba az elmúlt hetekben negyedik generációs hamvasztó kemencét helyezett el és
üzemelt be.

Kegyeleti Adattár
A magyarországi kegyeleti piac szolgáltatóinak, gyártóinak, országos és nemzetközi megismerése céljából kegyeleti adattár
készül. Az egységes szerkezetben megjelenõ adattár országhatárokon is túlmutató
tájékoztató adatokat tartalmaz a benne részt
vevõkrõl. A szerkesztõk vállalták, hogy a
szakma közvetlen szereplõi mellett az adattárat eljuttatják valamennyi önkormányzatnak, hatóságnak, hivatalnak.
Az elsõ kötet a tervek szerint 2005. év
elején jelenik meg, amelyet minden évben
pontosítanak, és újra kiadnak. Érdeklõdni
és jelentkezni lehet: Hedero Bt. 2092 Budakeszi, Fõ u. 43-45. Tel: 06 23 451-454

Indonéz temetkezési szertartás
2005. január 25-én ifj. Dobos János
„Indonéz temetkezési szokásokról és
szertartásokról” fotókiállítása nyílik a
Kegyeleti Múzeumban. (Budapest, Fiumei úti temetõ)

Kápolnaszentelés
Szombathelyen a Jáki úti temetõben
a Mindenszentek elõestéjén dr. Konkoly
István megyéspüspök áldotta meg azt a
kápolnát, amelyet a hõsi temetõ sírkertjében építettek fel újra. A kápolna eredetijét

„Balatonfüred emlékjelei”
A fenti címmel Bándi László szerkesztésében a napokban jelent meg a balatonfüredi szobrokat, emlékmûveket, emléktáblákat és síremlékeket tartalmazó kiadvány.
A hézagpótló mû szerzõi meggyõzõdéssel
vallják, hogy szûkebb és tágabb környezetünk megismeréséhez, szeretetéhez hozzátartozik múltunk kézzel fogható bizonyítékainak ismerete is. Az emberi emlékezet
véges, ezért fontos az, hogy ebben a formában is emlékeztessük az élõket alkotó elõdeink munkásságára.

Zsidó mártírok emlékmûve
Máj Péter Ecseny polgármesterének
kezdeményezésére a Somogy temetkezési Kft. emlékmûvet állított a 60 évvel
ezelõtt Ecsenybõl elhurcolt zsidó mártírok emlékére.

a városrendezés során lebontották. Közadakozásból a Vas Megyei Temetkezési
Vállalat hatékony közremûködésével építették újjá a hõsi parcellában. Az avatáson
dr. Andor Ferenc a Temetkezési Vállalat
igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy „Mint mesebeli fõnixmadár,
úgy éledt poraiból újjá ez a kápolna.” A
katonai tiszteletadás mellett megtartott
ünnepségen részt vettek az egyházi méltóságok, a megye és a város vezetõi, országgyûlési képviselõk, valamint a fegyveres
erõk és testületek vezetõi.

•– Hírek, események –•– HÍREK, ESEMÉNYEK –•–
Emlékmû állítás
2004. október 7-én Marcali-Horvátkuton emlékmûvet állítottak az I. világháborúban eleset 24 katona tiszteletére.
Az emlékmûvet a helyi képviselõ kezdeményezésére a Somogy Temetkezési
Kft. készítette és állította fel. A szentmisén majd az avatási ünnepségen részt
vett Suchman Tamás a Területfejlesztési
minisztérium államtitkára és Dr. Sütõ
László Marcali város polgármestere is. Az
ünnepségen az egykor önálló település
- ma marcali városrésze - lakói nagy számban vettek részt.

ben immár második alkalommal kaposvári sírköves vállalkozók egy-egy neves
személy sírját újították fel a halottak napjára, ingyen. A felújított sírokban az alábbi egykori neves személyek nyugszanak:
Soltész Emil a zeneiskolai igazgató, Tarján Antal általános iskolaigazgató, pedagógus szakíró, Pazsiczky Sándor tanár,
festõmûvész, Németh István plébános,
Bacskay Béla festõmûvész, Dr. Lengyel
Árpád úszó, jogász, a Berlini olimpia
bronzérmese, Roboz István királyi tanácsos, újságíró, író, költõ, Zsupán Gyula
mûlakatos mester, Németh István Kaposvár polgármestere. A Somogy Temetkezési Kft. a munkálatok során felújította a
ravatalozó elõtt álló Mária szobrot.

OTEI elnökségének ülése
2004 november 23-án tartotta soron
következõ ülését az OTEI elnöksége. Az
ülés legfontosabb témája a temetkezési
törvény módosított szövegének véleményezése. Az elnökség véleménye szerint
a módosítások összhangban vannak a
szakmai szervezetek korábbi javaslataival. Az ülésen tájékoztató hangzott el
a Temexpó szervezésének helyzetérõl.
Az elnökség örömmel vette tudomásul,
hogy a hatékony szervezõmunka eredményeként mind a hazai, mind a nemzetközi gyártók és szakmai szervezetek körében nagy az érdeklõdés a kiállítás iránt.
Az elnökség véleményezte a Kegyeleti
alapítvány alapító okiratát és kialakította
álláspontját az alapítvány Kuratóriuma,
valamint a Felügyelõ bizottsággal kapcsolatban.

A felújított sírokat Szita Károly Kaposvár
Megyei Jogú város polgármestere vette
át. Kaposvár temetõiben nyugvó neves
elõdök sírja a város történelmének kézzelfogható bizonyítékai. Mindezek miatt is
tekinti a város vezetése is kiemelt feladatnak a neves elõdök sírjainak megóvását,
felújítását, mert meggyõzõdéssel vallják,
hogy az tud eredményesen dolgozni a
jelenben, aki a múlt kézzel fogható tárgyi
emlékeit megõrzi az utókor, az utódok
számára.

Sírfelújítások
A Somogy Temetkezési Kft. szervezésé-

Vámtarifa szám
Az OTEI elnöksége nevében Puskás
Béla a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetõ igazgatója levélben kér állásfoglalást
Dr. Orova Mártától a BM. Önkormányzati EU. Információs Központ vezetõjétõl a
halott szállító autók vámtarifa szám változásával kapcsolatban. Az állásfoglalásból kiderül, hogy a magyar jogszabályok
megegyeznek-e az EU elõírásokkal.

Új ravatalozó Várdán

2004 október 18-án új ravatalozó átadására került sor Várdán. Varga András
polgármester a Somogy megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtott be sikeres
pályázatot a ravatalozó építésére. A tervek megvalósításában a helyi önkormányzat és a lakosság társadalmi munkával
és anyagi eszközökkel is részt vett. Az
avatáson Dr. Gyenesei István a Somogy
Megyei Közgyûlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A Kaposvár közelében fekvõ
554 fõs község Szász Endre festõmûvész
egykori lakóhelye.

Emléktúra Rudkinóba
A Mártírok és Hõsök közalapítvány
ismét emléktúrát szervez az oroszországi
Rudkinóba. A jelentkezõk részére programot küldenek. Ideje: 2005. augusztus.
Utazás repülõgéppel. (Budapest-MoszkvaVoronyezs) Helyszínen bérelt autóbusz.
Jelentkezés: Puskás Béla - Telefon: 30/9864
352 • Somogy Temetkezési Kft. Kaposvár,
Mezõ u. 2. • E- mail: temetkez@axelero.hu
vagy puskás.bela@axelero.hu
Telefon/fax:
82/528510

A hír oldalakat összeállította:
Puskás Béla
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Öt kiló pénz

A jobb latorról nevezték el a rabok templomát
Nem mindennapi történet: egy börtöntiszt nyugdíjba vonul és lelkipásztorrá
lesz. Lelkipásztorrá lesz, és
templomot épít a semmibõl,
a semmiben. Pénz nélkül,
a pusztában. Egy rehabilitációs telepen, ahol 15 volt
elítélt él.
Aktív szolgálati idejének
letöltése után sem szakadt
el a büntetés-végrehajtástól
dr. Majzik Mátyás. Létrehozta a börtönpasztorációval foglalkozó
Mécses Szeretetszolgálatot, diakónussá szentelték, és a szegedi
Csillag börtönlelkésze lett.
Hosszú szabadságvesztés után a rabok többsége nem tud
rögtön visszatérni a társadalomba. Sokuknak senkije nincs, vagy
ha van családjuk, nem fogadja be õket. Számukra rehabilitációs telepeket létesítettek, ahol „akklimatizálódhatnak”. Immár
õrök és kerítés nélkül – de szigorú házirend szerint – élhetnek,
dolgozhatnak. Egy ilyen telep található a Bács-Kiskun megyei
Alsószenttamáson. Öt ház a puszta közepén. Háromban él 15
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volt elítélt – növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak –, a másik két épületben pedig a gondnokság és az étterem
található. Sivárnak nevezhetõ a hely, de Isten háta mögöttinek
nem. Ugyanis Majzik úr hathatós közbenjárásának és szorgalmas
alamizsnagyûjtögetésének hála, elkészült Alsószenttamás hatodik
épülete is: az Isten háza.
A jobb latorról elnevezett templomot Bábel Balázs kalocsai
érsek és Gyulay Endre szegedi püspök szentelte fel, október 29én. Az eseményen mintegy kétszázan vettek részt, köztük tényleges büntetésüket töltõ rabok. Tolnáról húszfõs delegáció utazott
Alsószenttamásra, dr. Szilák Mihály polgármester, és a Mécses
Szeretetszolgálat itteni képviselõje, Szakálos Mihály vezetésével.
A polgármester Wosinsky-érmet adományozott dr. Majzik Mátyásnak, míg Szakálos úr – kereskedõ lévén – „súlyos” anyagiakkal
lepte meg a templomépítõt. A boltjában összegyûjtötte a vevõk által „nem
kért” visszajáró aprót, s ezt
az öt kiló fémpénzt (egy-,
két- és ötforintosokat) adta
át neki.
Wessely

