Kedves Olvasó!
Nyári számunk egy nagy rendezvény
szellemében készült. A TEMEXPO 2007
Budapesten 2007. május 17-19-én, egy
olyan nagyszabású nemzetközi találkozója volt a Kegyeleti szakmának, amelyre
méltán lehetnek büszkék a szervezők
– rendezők.
Visszaadni annak hangulatát, lehetetlen próbálkozás lapunk részéről. Viszont, igyekeztünk egy
– egy pillanat, egy- egy kép, egy - egy gondolat erejéig - a
teljesség igénye nélkül - kalauzolni és felidézni a kegyeleti
szakma és az - az iránt érdeklődők számára a látványában
eddig egyedülálló kegyeleti kiállítást, valamint a sokszínű, és
soktémájú konferenciát.
Az országos írott és elektronikus médiákban is nagy elismerést kiváltott TEMEXPO 2007. méltó volt a külföldi és a
hazai kegyeleti szakmai kiállítóihoz, a szakmai konferencia
előadóihoz.
Természetesen fő témánk mellett, az immár jól ismert
állandó rovatainkat is megtalálják, „Múlt és emlékezet” címen
olvashatjuk Varga József sokoldalú írását, a „Műemléktemetők”
sorozatunkban, Puskás Béla dolgozott fel egy szép kegyeleti
témát. Szomorúan botrányosat pedig az utóbbi időkben több
temetőben történt kegyeletsértésekről.
Először mutatkozik be lapunkban a MATEK. A Magyar
Kellékgyártók és Forgalmazók Egyesülete, Pölczman Árpád
elnökletével. Az új egyesületnek kitartó, sikeres munkát kívánunk.
Híreinket a temetkezési – kegyeleti témákból – mint minden alkalommal - Puskás Béla kötötte csokorba, akinek újabb
helytörténeti könyve igazi csemege az olvasónak.
Kedves Olvasó!
Szerkesztőtársaim és a magam nevében kívánom, hogy a
nyár hátralévő részében pihentető, erőt gyűjtő szép napokat
éljenek meg, családi, baráti társaságban.

Sas Erzsébet
főszerkesztő

Szakmai kirándulás

A Dunántúli Temetkezési Egyesület - Dr. Andor Ferenc vezetésével
- az egykor Monarchia keleti határára szervez szakmai kirándulást
augusztus 25 - 31 között. A Szombathely-Győr-Eperjes-Przmysl-LembergTarnow-Gorlice-Budapest-Győr-Szombathely útvonalra jelenkezni lehet a
Vas Megyei Temetkezési Vállalatnál. Tel: 94/314 082
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A TEMEXPO 2007 TEMETKEZÉSI SZAKKIÁLLÍTÁSON ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁN, AMELY 2007. MÁJUS
18-19-ÉN BUDAPESTEN KERÜLT LEBONYOLÍTÁSRA, 46 KIÁLLÍTÓ VETT RÉSZT, EBBŐL 4 KÜLFÖLDI ORSZÁG
KÉPVISELTE MAGÁT ( SVÉD, LENGYEL, OLASZ, NÉMET ), KB. 1000 LÁTOGATÓ VOLT A KÉT NAP ALATT. 3700
M2 ALAPTERÜLETŰ PAVILONBAN, EBBŐL A KIÁLLÍTÓK 1900 M2 –T FOGLALTAK EL, FIGYELEMBE VÉVE AZ
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN A STANDOK KÖZÖTTI 2 M-ES FOLYOSÓT MEGHAGYVA. A SZAKMAI KONFERENCIÁN 14 ÉRTÉKES ELŐADÁST HALLGATHATTAK MEG A KEGYELETI SZAKMA RÉSZTVEVŐI.
Összeállította: Sas Erzsébet, Puskás Béla
tekintve a 2005-ös Nyíregyházi kiállítás tekinthető igazi
mérföldkőnek. Sok kétely, gyötrődés vita után örömmel jelenthettem önöknek, hogy a kegyeleti szakma
képes volt kompromisszumot kötni és egységesen fellépni annak érdekében, hogy egy kegyeleti kiállítás
legyen Magyarországon. Ezen a fórumon szeretnék
először köszönetet mondani Szekrényes Andrásnak a
Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei Temetkezési Vállalat
igazgatójának a megállapodásért.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
már a közös szervező bizottság tagjaként fáradságot
nem kímélve mindent megtettek annak érdekében, hogy
hazánk legnagyobb kegyeleti szakkiállítását megszervezzék. Dobos János, Pölczman Árpád, Balogh Károly, Gálik
Imre, Nyakas László, Sas Erzsébet, Ring Dániel, Marján
Tibor és rajtuk kívül még nagyon sok ember munkája
fémjelzi ezt a kiállítást.

Puskás Béla az OTEI elnök helyettese az alábbi gondolatokkal
köszöntötte a kiállítás és a konferencia résztvevőit:

Örömmel és őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket a VI.
magyarországi kegyeleti szakkiállításon. Első hallásra
talán meglepő, de kicsiny hazánkban ennek a kiállításnak is voltak előzményei. Természetesen jelentőségét
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Hölgyeim és Uraim!
Az OTEI elnöksége a kiállítás megszervezésével azt a
célt is megfogalmazta, hogy demonstráljuk a szakma
összefogását, egységét. Ezen a kiállításon ma jelen van
valamennyi temetkezési egyesület és szervezet. Ez a kiállítás a magyar kegyeleti szakmát reprezentálja.
A szervezés során sajnos értek minket kudarcok
csalódások is. Az eredményes munkánkhoz nekünk is
szükségünk van a kormányzat, a mindenkori hatalom

támogatására. A megfelelő szintű támogatást ma sajnos
nélkülözni vagyunk kénytelenek.
Szeretném ezen a fórumon is kijelenteni, hogy kegyeleti
szakma nem érti, nem érzi, hogy kiállításunk áthallásos
lenne. Az elmúlt években a magyar kegyeleti szakma
minden gondja, problémája ellenére fejlődött, közeledet
az európai normákhoz, elvárásokhoz. Az elért eredményeink okán is joggal várjuk el, hogy munkánkat,
erőfeszítésünket értékeljék azok, akiknek az érdekében,
akik helyett végezzük munkánkat.
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm kiállitásunkon dr. Tompai Gézát
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Területrendezési és Településügyi Főosztályvezetőjét,
akit felkérek a kiállítás megnyitására.

Dr. Tompai Géza kiállításmegnyitó beszéde:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
képviseletében szeretettel köszöntöm a VI. TEMEXPO
magyar és külföldi résztvevőit. Engedjék meg, hogy a
kiállítás védnöke, Szaló Péter államtitkár úr üdvözletét
is tolmácsoljam, aki más irányú elfoglaltsága miatt sajnos
személyesen nem tud megjelenni a rendezvényen.
Ez a szakterület jelentős változáson ment át az elmúlt
évtizedekben. A rendszerváltás előtt a temetők és a
temetkezési cégek állami tulajdonban működtek, csak
néhány, nagy cég nyújtotta e szolgáltatást. Legendák keringnek a minisztériumban azokról az időkről, amikor a
temetkezési kellékek engedélyezése, beárazása központi
irányítás mellett, a minisztériumban folyt. Akkoriban
még minden kegyeleti terméket ismertünk, ez mára, a
kiállítás kínálatára tekintve szinte lehetetlen.

A rendszerváltás után nagy változás következett be.
Mint olyan sok más területen, a temetkezési szolgáltatást is egyre inkább a piaci versenyviszonyok határozzák meg. Megváltoztak a tulajdonviszonyok, az állami
köztemetőkkel együtt a temetőfenntartás feladatai is az
önkormányzatokhoz kerültek.
Ezzel párhuzamosan átalakult a szolgáltatói struktúra
is. A nagy, megyei cégek átalakultak, és egyre több
temetkezési szolgáltató, kellékgyártó cég vetette meg
a lábát a piacon, éppen ezért az 1990-es évek derekán
jelentős társadalmi igényként jelentkezett, és vált szükségessé a temetkezési szolgáltatást szabályozó jogterület
felülvizsgálata, korszerűsítése.
Mára a kegyeleti szolgáltatók struktúrája letisztult, a
szigorú jogszabályi feltételek és a szegmensben kialakult
komoly verseny következtében csak a lelkiismeretesen,
hivatástudattal dolgozó szolgáltatók, és a legmagasabb
minőségű, legjobb színvonalú termékeket gyártó cégek
versenyképesek a piacon.
A rendezvény iránt megnyilvánuló hazai és nemzetközi érdeklődés is azt jelzi, hogy az elmúlt években
érezhetően megnőtt a kegyeleti szolgáltatás presztízse,
és a kiállítói standokra tekintve is megállapíthatjuk,
hogy a hazai gyártók és szolgáltatók helyt állnak európai
viszonylatban is.
A jelen levő kiállítóknak a rendezvény alkalmat nyújt
arra, hogy bemutassák mindazt, amivel a kegyeleti
kultúra fejlesztéséhez hozzájárulhatnak, és az érdeklődők
is sok hasznos tapasztalatot szerezhetnek a mostani, és az
elmúlt korok temetkezési szokásairól egyaránt. Itt szeretném megjegyezni, hogy külön öröm, hogy a rendezvény
keretében az országban egyedülálló gyűjteményével a
kegyeleti múzeum is bemutatkozik.
A születés és az elmúlás életünknek egyaránt része
de míg az előbbinél a család öröme a meghatározó, a
halálesetnél a fájdalom, a veszteség az, amit a hozzátartozóknak át kell élniük. A kegyeleti szakma fontos
feladata, hogy a nehéz órákban, napokban, minden szolgáltatásával hozzájáruljon ahhoz, hogy a gyászoló családtagoknak megkönnyítse a szeretteik elmúlása miatt
érzett fájdalmat, s méltóvá tegye a végső búcsút.
Ezért úgy gondolom, az Önök hivatása nehéz,
megterhelő, ugyanakkor felemelő, mert éppen akkor
nyújtanak segítő kezet az embereknek, akkor ajánlják fel
szolgálataikat, amikor életük legnehezebb óráit élik át.
Kívánom a kiállítás minden résztvevőjének, hogy a
kegyeleti szakmához méltóan, tudásuk legjavát mutassák
meg, kellékeik, termékeik sugallják az elmúlás mellett az
emlékezést, a kegyeletet és a szeretetet.
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Képek és témák a szakmai Konferenciáról
Puskás Béla, a konferencia levezető elnöke felkéri
Simóka Kálmánné dr.-t a konferencia megnyitására.

Téma: Az internetes megjelenés lehetőségei napjainkban Magyarországon
Előadó: Arold Péter, Marketing- és reklám szakember

Téma: Kegyelti reklám, hirdetés, tájékoztatás, marketing
Előadó: Dr. Borókai Réka,
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség tanácsosa

Téma: A temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999 .(X.1.) Korm.
Rendelet módosítása, vizes temetők Magyarországon
Előadó: Prutkay János, ÖTM. tanácsosa

Téma: Kegyeleti reklám jogi szabályozásának helyzete, a változtatás
szükségessége, lehetősége
Előadó: Horváth Csaba, BM nyugalmazott főosztályvezetője

Téma: Megoldás a vizes temetőkre
Előadó: Petrich Csaba, OTEI elnökségének tagja

66

Képek és témák a szakmai Konferenciáról
Téma: Exkluzív parcella kialakítás a Farkasréti temetőben
Előadó: Dr. Prutkay Jánosné, BTI Zrt.

Téma: Sírhelynyilvántartás légi- és sírhely fotók alkalmazásával
Előadó: ifj. Dobos János, Libitina Kft.

Téma: A tartós sírápolás lehetőségei a hazai temetőkben,
temetőkertész szakképzés helyzete
Előadó: Dzsudlák Szilvia, kertészmérnök

Téma: Bemutatkozik a Magyar Kellékgyártók
és Forgalmazók Egyesülete
Előadó: Pölczman Árpád, az egyesület elnöke

Téma: Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesület tervei
Előadó: Hegedüs Ágoston, az egyesület elnöke

Téma: Temető-, és temetkezési szolgáltatások menedzselése a SAP
Bussiness One rendszerben
Előadó: : Zoltai Zoltán, Hostlogic Kft.
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Képek és témák a szakmai Konferenciáról
Téma: Hangos gyászhirdetés a hazai médiákban
Előadó: Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezetője

Az előadások a szakma részéről
nagy érdeklődést váltottak ki.

Téma: Gyászinformációk az Interneten
Előadó: Posztós Tivadar, Sebessnet Kft.

Az előadások magas színvonala méltán váltott ki
a szakmából nagy elismerést.

Téma: A temetkezéssel
és a gyásszal
kapcsolatos információk és hirdetések az
elektronikus médiában.
Előadó: : Ványi János,
a www.gyászhir.hu
honlap tulajdonosa
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A kegyeleti szakma újdonságait felkészült, kíváló előadók
adták át a hallgatóságnak.

Szakmai elismerések
Az OTEI elnöksége 2006-ban szakmai díjak létrehozásáról döntött: "Életmű-díj", "Életút-díj",
amelyet az alábbi kegyeleti szakmában kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek érdemeltek
ki. A kitüntetéseket átadta Dr. Tompai Géza és Puskás Béla, az OTEI elnökhelyettese.
"Életmű díj" kitüntetésben részesült:
- Horváth Csaba, a BM nyugalmazott főosztályvezetője.

- Stier Sándornak a Somogy Temetkezési Kft.
nyugalmazott igazgatójának.

Stier Sándornak a főszervezők,
Dobos János és Pölczman Árpád gratulálnak

A díjak átadása után Pölczman Árpád a Magyar
Temetkezési Kellékgyártók és Forgalmazók Egyesületének
elnöke mutatta be a látogatóknak a kiállítást!
"Életút díj"-al ismerték el kiváló szakmai
munkáját:
- Dr. László Károlyné Jankovics Évának, a BTI Zrt.
munkatársának,

Látogatók egy csoportja

- Gulyás Sándornak a BTI Rt. egykori munkatársának,

A szervezők és a lengyel kiállítók
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A temetőkről és a temetkezésről szóló
145/1999.(X.1.) Korm. rendelet
módosításáról
Az elmúlt években súlyos gondokat jelentettek az
ország különböző részein a vizes temetők.
Az eredeti kormányrendelet 1. § (1) bekezdése
szerint koporsós földbetemetés céljára temetőt vagy
temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban együtt:
temető) létesíteni, vagy bővíteni, illetőleg ezekben
sírmélyítést végezni csak olyan területen lehet, ahol
a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50
m-nél nem emelkedik magasabbra.
Az akkor hatályos kormányrendelet módosítását
hosszú egyeztetés előzte meg, amelyben mind az
országos szakmai szervezetek, mind a társtárcák,
közöttük az egészségügyi tárca is részt vett. Ez utóbbi kifejezett kérésére módosult a jogszabály, és ennek
értelmében az eredeti szabályozás a következőképpen
egészült ki. Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb. A módosítás indoklása szerint az egészségügyi
tárcának, illetve az ÁNTSZ-nek kifejezett kérése
volt, hogy ezt a garanciális szabályt kormányrendeleti szinten tisztázzuk, erre hivakozásuk szerint
közegészségügyi szempontokból volt szükség.
A (121/2005.) kormányrendelet módosítása 2005.
július elsején lépett hatályba, a hivatkozott rendelkezés hatását azonnal megéreztük, mivel még
az év őszén több szakmai szervezet jelezte, hogy a
szélsőséges időjárási viszonyok miatt az ország több
részén fennakadások keletkeztek a koporsós temetések vonatkozásában. A szakmai fórumokon túl a
Csongrád, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szervezetek írásban keresték meg a tárcát, kérték, hogy
a hivatkozott szabályozást tekintsük át. A munka
megkezdődött, de az ügyben az egyik legfontosabb
fordulatot az Állampolgári jogok Országgyűlési
biztosának 5270/2005. számú jelentése hozta, amelyet 2006 februárjában kaptunk kézhez. A vizsgálat
megindulását a Magyar Országgyűlés Emberi Jogi,
Kisebbségei és Vallásügyi Bizottságához benyújtott
panaszügy indokolta, amelyben a Szegedi Belvárosi
temetőben kialakult gyakorlat ellen nyújtottak
be kifogást. Ebben a temetőben ugyanis a magas
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talajvízszint miatt illetékes Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat megtiltotta a koporsós
temetést, a hozzátartozók kripta bérlésével próbálják
a talajvíz lecsökkenéséig az időt áthidalni. A vizsgálat kimondta, hogy a koporsós betemetések korlátozása az önrendelkezési joggal összefüggésben nem
okoz alkotmányos jogokkal visszásságot, mert az
egészséges környezethez való jog csak ilyen módon
érvényesülhet maradéktalanul.
Ami a sírhellyel rendelkezők kegyeleti jogát illeti,
azzal kapcsolatban elmondható, hogy csakúgy, mint
az alapjogok, az alanyi jogok is korlátozhatók a
közegészségügy indokaira hivatkozással. Mivel a
probléma azonban nem csak Szegeden, hanem országos szinten, különösképpen az Alföldön okoz problémát, annak megoldására a szakmai szervezetekkel
és a társtárcákkal megkezdődött az intézkedési
lehetőségek megkeresése.
A probléma fontosságát minden szakmai szervezet
érzékelte, ezért annak megoldásában rendkívül
gyorsan, jó javaslathoz jutottunk. Külön köszönöm
az OTEI, illetve a Dél Dunántúli szervezet segítségét abban, hogy a probléma országos súlyának
felmérésében segítséget kaptunk. A kompromisszumos megoldás így hamar megszületett, a kormány
munkatervébe azonban csak később, a tavalyi év
őszén került be. Az idő elhúzódásának oka a választások után a tárcák újraszervezésének köszönhető,
amely kis mértékben lelassította a folyamatot.
(Gondolatok a szakmai konferencián elhangzott
előadásból.)
Prutkay János
az ÖTM. Településfejlesztési
és Településüzemeltetési Osztály tanácsosa
A kormányrendelet módosítására végül a
környezetvédelmi és az egészségügyi tárcával történt hosszas egyeztetést követően ez év márciusában
került sor. A kormányrendelet módosításának teljes
szövegét az előző számunkban közöltük.

A temetkezési szolgáltatók
reklámozási tevékenysége
Az elmúlt években az
európai normákhoz is
igazodó jogszabályi változások eredményeként
sokat változott a temetkezési szolgáltatás és
temető üzemeltetés megítélése, társadalmi elfogadottsága. A pozitív változások ellenére sajnos
a temetkezési szakmát,
érintő törvényeket és rendeleteket eltérő módon
értelmezik a temetkezési szolgáltatók és a különböző
hatóságok. Az is előfordul, hogy a hatóságok
(Közigazgatási Hivatal, Fogyasztóvédelemi
Felügyelőség, Rendőrség, jegyző) állásfoglalásában területileg is eltérő módon értelmezi ezeket a
jogszabályokat.
Az ellentmondások miatt vált szükségesé, hogy ezt a
témát a konferencián kiemelten kezeljük.
Dr. Borókay Réka a bevezetőben a jogszabályi feltételeket ismertette. A szigorú szabályozás a különösen védett helyszíneken a reklámozás teljes tilalmat rendelik el. (egészségügyi intézmények, temető,

kegyeleti célokat szolgáló területek – építmények,
temetkezési emlékhelyek)
A tájékoztatás lehetséges módja csak a jogszabályokban rögzített módon lehetséges.
„Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak:
• a szolgáltató neve
• elérhetőségének módja
• elérhetőségének időtartama
• logója
• a „temetkezés” szó tüntethető fel.”
Dr. Borókai Réka elismerte, hogy a szigorú szabályok
ellenére sincs egységes értelmezés. A kegyeleti tevékenység zavartalan végzése érdekében szükség lenne
arra, hogy Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség egységes állásfoglalást adjon ki ebben a kérdésben is.
Különösen súlyos a helyzet az internetes megjelenéssel kapcsolatban. Az eltérő értelmezések különösen
az utóbbi időben okoztak sok konfliktust.
A temetkezési szakma ezzel kapcsolatos álláspontja az, hogy az interneten való megjelenés nem
tekinthető kéretlen reklámnak. Tehát ha valaki egyéb
szabályokat és törvényi előírásokat nem sért, akkor a
korrekt tájékoztatásnak helye van az interneten.

Exkluzív parcella kialakítása
a Farkasréti temetőben
A Farkasréti temető átfogó rendezésével és az
úgynevezett Farkasréti exkluzív kriptaparcella kialakításával a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
különleges, Magyarországon egyedülálló parcellát
hozott létre ezen az egyedülálló panorámát nyújtó
szabad területen, mely hangulatában és kialakításában is eltér a hagyományos köztemetői parcelláktól,
így a hozzátartozók kultúráltan, minden igénynek
megfelelően róhatják le kegyeletüket szeretteik sírjánál.
Dr. Prutkay Jánosné
okl. kert-, és tájépítész mérnök
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- •- Hírek, események - •- Hírek, események- •75 éves a Debreceni temető
1932. július 15–én nyílt meg a debreceni köztemető. A temetőt
üzemeltető AKSD szervezésében erre a fontos eseményre emlékeztek a helyi érdeklődők és az ország különböző részéből érkezett
temetkezési vállalkozók.

A megemlékezést Kardos Marianna az AKSD Kft. ügyvezető
igazgatója nyitotta meg. Majd Debrecen város alpolgármestere
Halász János köszöntőjében hangsúlyozta mindennapi életünkben a kegyeleti tevékenység szerepét, valamint színterének, a
temetőnek a fontosságát. Elmondta, hogy korábban helyesen
döntött a képviselő-testület, amikor a temető üzemeltetésével
az AKSD-t bízta meg. A megemlékezés részeként Tronka István
temetőüzemeltetési üzletágvezető az elmúlt évtizedek kegyeleti
relikviáiból nyílt kiállítás megtekintésére hívta a résztvevőket.
A kiállítás tárgyainak egy részét a budapesti Kegyeleti Múzeum
biztosította szervezők részére.

Éves munka értékelése
A Dél - Dunántúli Egyesület a Somogy megyei Hencsén
tartott mérlegbeszámoló taggyűlést. Puskás Béla beszámolójában elmondta, hogy az egyesület eredményesen vett részt a
jogszabály változások előkészítésében, valamint a tagság érdekeinek képviseletében, védelmében. Az elnökség kiegészítését
követően élénk vita alakult ki az egyesület jövőjét érintő kérdésről.
Egyhangú döntéssel
a kérdésben a döntést a taggyűlés évvégéig elnapolta. A
taggyűlést követően
a résztvevők a golfpálya valamint a
golfozás rejtelmeivel
is megismerkedtek.
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Trianoni emlékmű
A kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban diákok
és pedagógusok együtt emlékeztek a Trianon tragédiára. Dr.
Giber Vilmos Kaposvár Megyei Jogú Város tanácsnoka, kollégium igazgató megemlékező szavai után először Reményik Sándor
szobrát avatták fel.
Az ország első
Reményik szobrát
Tasnádi András
szobrászművész
készítette.
A szoboravatást
követően
került
sor a méretarányos
- zöld növényzettel
beültetett - történelmi Magyarország
közepén
Csikós
Nagy Márton szobrászművész által
készített harangláb
felavatására.
A művész által
meghúzott harang
kondulása fájdalmasan emlékeztette
a gyászünnepség
részvevőit a történelmi igazságtalanságra.

Verena Kast

A gyász

„…Az élet a maga lényegét tekintve, nem egyéb,
mint, állandó és szükségszerű búcsúzások
végeláthatatlan láncolata.
Ahhoz pedig, hogy legyen erőnk az elváláshozLegyen szó annak, bármilyen változatáról-,
Tudnunk kell gyászolni, tudnunk kell kezelni
Ezt a folytonos búcsúzást…”
„…Szeretni valakit annyi, mint érte,
Gondoskodni róla, a javát akarni, a kedvét keresni,
a közelébe lenni.
Szeretni valakit annyi, mint szeretni akkor is,
ha menni készül.
Végigkísérni pusztulását, testi-lelki sorvadását.
Tudomásul venni, hogy nincs mit tenni, szeretve,
tehetetlennek lenni….”

- •- Hírek, események - •- Hírek, események- •Pert nyert az egykori igazgató
Előző lapszámunkban hírt
adtunk arról, hogy felmentették a Pécsi Temetkezési Vállalat
igazgatóját. Petrich Csaba
egykori igazgató pert indított
az önkormányzat ellen. A biroság a képviselő testület felmentő
határozatát
jogszerűtlen,
törvénysértőnek találta és
ezért kártérítésre kötelezte az
Önkormányzatot.

Szakmai nap a Tisza Trade Kft.-nél
Szakmai nap keretében mutatkozott be 2007. július 12–én üzleti
partnere előtt a Tisza Trade 2000 Kft. Brávik Géza a cég ügyvezetője
az üzem kegyeleti termékeinek bemutatása során elmondta, hogy
2000 - ben kezdték meg tevékenységüket, ekkor még Szlovákiából
importált koporsókat forgalmaztak. A következő évben már saját
maguk gyártották a kegyeleti termékeket, amely jobb minőséget és
rugalmasabb kiszolgálást eredményezett a megrendelők számára.
Különösen büszkék a saját fejlesztésű hatszögletű koporsókra,
amelyet először Magyarországon cégük kezdett gyártani. A folyamatosan bővülő termékválasztékuk megfelel az európai uniós
elvárásoknak is. Sikeresen mutatkoztak be a TEMEXPO 2007 kegyeleti szakkiállításon is. Az elmúlt hetekben a kiállításon megrendelt
termékek gyártása teljes kapacitásukat lekötötte. A bemutatót
követően a vendégek megismerkedtek Tiszakécske, valamint a
helyi konyha nevezetességeivel.

összes témát, amely “fontos az időseknek”. A nézők számíthatnak
például tudósításokra a hagyományos kegyeleti rítusok eltűnéséről
és az anonim temetkezés új szokásáról is. Az “Elszegényedett,
eltemetett, elfelejtett” című műsor a tömegesen előforduló esetekről
számol be, amikor szociális hivataloknak kell gondoskodniuk az
elmagányosodott emberek végső nyugalmáról.
A műsort fizetett filmes gyászjelentések, nekrológok közléséből
akarják fenntartani. Az EosTv vezetői állami támogatásra is
számítanak, az adást pedig műholdon és az interneten keresztül
fogják eljuttatni a nézőkhöz.

Nemzetközi konferencia Újvidéken
Buha Milorad az Újvidéki Temetkezési Vállalat (LISZJE)
igazgatója szervezésében nemzetközi tanácskozásra került sor
Újvidéken. A szerb, horvát, bosnyák montenegrói, orosz, magyar
vendégek előadásokat hallgattak meg a szerbiai temetkezési vállalatok és temetők helyzetéről, mindennapi gondjairól. A tanácskozás
legfontosabb kérdése a szerb temetkezési vállatok privatizációja és
gazdasági átalakulása volt. Nagy érdeklődést váltottak a magyar
előadók – Nyakas László (Szekszárd), Puskás Béla (Kaposvár), Bud
Béla (Budapest), Tronka István (Debrecen) – előadásai. A kétnapos
konferencia végén létrehozott koordinációs bizottságba magyar
részről beválasztották Nyakas Lászlót és Puskás Bélát. A magyar
küldöttség sikeres szereplésének egyik szervezője Erdélyi György
(E és P Kft.) volt.

Gyásztévé
A halálozásról indul tematikus tévécsatorna Németországban.
A német temetkezési vállalkozók szövetsége EosTV néven még idén
el akarja indítani a csatornát. A műsorkínálat a temetőkről készült
dokumentumfilmektől a kegyeleti trendek bemutatásáig felöleli az

Összeállította: Puskás Béla
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Tengődi temető keringő
Az elmúlt hónapokban a helyi és az országos médiában többször jelentek meg hírek arról, hogy a Somogy megyei
Tengőd községben, az egyházi tulajdonban lévő temető területének egy részét az önkormányzat munkagéppel
elegyengette, felszántatta, majd valaki kukoricával bevetette. A hír első hallásra, annyira hihetetlen volt, hogy
szerkesztőségünk döntése alapján személyesen látogattam el Tengődre, a helyszín megtekintésére. A látogatást
követően az volt az elképzelésünk, hogy csak egy rövid hírben tájékoztatunk az eseményekről. Ugyanebben az időben
szinte sokkolta a lakosságot a nagybajomi szovjet emlékmű megrongálása, a kaposvári déli temető új ravatalozójának
szétverése, a Kádár sír feltörése, falbontásos betörés a nagyatádi ravatalozóba és tucatnyi sírkő vandál ledöntése
több hazai temetőben. A tengődi látogatásomat követően fokozatos derült ki, hogy ebben a községben elképesztő személyes indulatok, politikai feszültségek szövik át az itt élő emberek mindennapi életét. Szerkesztőségünk határozott
álláspontja az, hogy sem a személyes ellentétek, sem a politika indulatok kezelésében, megítélésében nem vehetünk
részt. Arról azonban nem mondhatunk le, hogy szakmai álláspontunkról ne tájékoztassuk olvasóinkat. Az érintettek
álláspontját megismerve fontosnak ítéltem meg, hogy a helyi körjegyző véleményét is megismerje az olvasó. Sajnos a
jegyző úr indulatosan hárította el minden kísérletemet, amely arra irányult, hogy a területet felügyelő legfontosabb
személy véleményét megismerjem. Értem, talán meg is értem a jegyző úr félelmét, indulatát, de elfogadni nem tudom.
A jegyző közhivatalnok, akinek esküje szellemében, a tevékenységi területén élő minden ember érdekeit kell a jogszabályok szellemében képviselnie. Sajnálom, hogy ebben az esetben a jegyző úr nem ezt tette. Annak érdekében, hogy
az érintetteknek segítséget nyújtsunk az eligazodásban és egyik fél álláspontja mellett se kötelezzük el magunkat, a
témát érintően csak az érvényben lévő jogszabályokból, idézünk.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény (a továbbiakban: Tv.)
és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
Tv. 3. § – a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi
jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak
eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető
is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására
vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a köztemető fenntartása. Gondoskodni köteles az elhunytak temetőben való
elhelyezéséről. (Ilyen kötelező feladata az egyháznak nincs.)
Ezt elláthatja saját tulajdonán, vagy megállapodik más temetőtulajdonossal (általában egyházzal) és azon a nem
önkormányzati tulajdonon látja el kötelező feladatát. A kötelező feladat a gyakorlatban kegyeleti közszolgáltatást
jelent. Használatára helyi rendeletet alkot.
Tv. 10. § (1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni,
és ott a további temetkezést megtiltani. § (2) A temető és a temetési hely – kormányrendeletben foglaltak szerint
– megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt. (3) Lezárt temetési hely
kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.
Tv. 12. § Lezárt, nem működő temető ismételt használatba vételekor vagy kegyeleti park céljára való átalakításakor a
létesítésre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Vhr. 9. § (1) A temető tulajdonosa a lezárt temető vagy temetőrész átalakításával – a kulturális örökség védelméről
szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően, kegyeleti
parkot hozhat létre.
(2) A kegyeleti park kert jellegű fenntartásáról a tulajdonos gondoskodik.
Lezárt temetőben rendszerint a sírhelyek a porladási idejüket töltik, még folyamatos temetőlátogatás történik. Ezért
a kegyeletgyakorlás szempontjából bizonyos létesítmények biztosítása szükséges. Gondoskodni kell a temető gondozásáról, hogy a hozzátartozó szerettei sírját megközelíthesse.
Vhr. 19. § (1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A
hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun, ravatalozón és az érintett
temetőrésznél is ki kell függeszteni.
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(2) Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettõs sírhelybe
engedélyezhető. (3) Amennyiben a Tv. 10. §-ának (2) bekezdése szerint a temetőt, illetve a temetési helyet megszüntetik, a megszüntetést megelőzően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal, legalább egy országos és egy
területi napilapban – egyházi (felekezeti) temetőnél az egyház (felekezet) lapjában és a helyben szokásos módon is
– közzé kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés elõtt legalább 6 hónappal,
a továbbiak pedig kéthavonként történjenek. (4) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra
betemetés vagy kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm
vastag földréteggel kell feltölteni.
(5) Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettető kívánságának megfelelően a) díjmentesen
mélyebbre lehet tenni; b) az újra betemetésre kijelölt temetési hely díjában való érvényesítése mellett, csontkamrában el lehet helyezni; vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat, a temető arra kijelölt területén szét lehet szórni,
vagy urnában lehet elhelyezni. Vhr. 20. § (1) Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a
temetési helyek, kiürítésével lehet megszüntetni. (2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető
tulajdonosa (üzemeltetője) gondoskodik. (3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati
ideje még nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, a temető tulajdonosa (üzemeltető) gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési
hely használati idejéhez képest nem változik. (4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével
– az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes városi, fővárosi kerületi
intézete (továbbiakban: intézet) jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen
szétszórhatók. A jegyző feladatai
Tv. 7. § (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temető fekvése szerint illetékes
jegyző, fővárosban a főjegyző ellenőrzi.
(2) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében
a) felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására,
b) szabálysértési eljárást folytathat le.
(3) Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a jegyző a (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően ellenőrzi a szerződésben
foglaltak maradéktalan teljesítését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását.
(4) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a
temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

Szöveg és kép: Puskás Béla
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Nemzetünk kiválóságaira
emlékeztünk
Sikeres és eredményes negyedévet tudhat maga mögött a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, amelynek egyik fontos feladata, hogy nemzetünk kiemelkedő személyiségeire méltó módon emlékezzen.

Ennek keretében róttuk le kegyeletünket – az Antall József Alapítvánnyal együttműködve – Antall József
születésének 75. évfordulóján. Az április 11-én a néhai miniszterelnök Fiumei úti Sírkertben található
síremlékénél tartott megemlékezésen emlékező beszédet mondott Oberfrank Ferenc, a Magyar Piarista
Diákszövetség alelnöke és Boross Péter, volt miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
elnöke, valamint mások mellett koszorúzott özv. Antall Józsefné, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Szili
Katalin, az Országgyűlés elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Dávid Ibolya, az MDF
elnöke, Lamperth Mónika, önkormányzati és területfejlesztési miniszter. Örömteli volt, hogy a nagyszámú
közönség soraiban minden parlamenti párt, a volt Antall-kormány és az Antall Józsefhez kötődő szervezetek
képviselőit is köszönthettük.

Emlékezés Dsida Jenőre
Száz éve, 1907. május 17-én
született Dsida Jenő, költő.
A centenáriumi ünnepségsorozaton Bizottságunk is részt
vett.
Koszorút helyeztünk el
kolozsvári Dsida-emléktábla avatásán, a házsongárdi
temetőben található sírjánál
és Szatmárnémetiben állított
szobránál. Utóbbi két helyen
Bizottsági tagunk, Katona
Tamás történész mondott
ünnepi beszédet.
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Vas megyei temetők a Nemzeti
Sírkertben
A korábbi évek gyakorlatát folytatva Bizottságunk
március 21-én Szombathelyen tartotta kihelyezett
ünnepi bizottsági ülését. A tevékenységünk és
működésünk bemutatását magára vállaló esemény a
Bizottság, a Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyei
Temetkezési Vállalat közös szervezésében valósult
meg. Az ünnepi ülést Kovács Ferenc, a közgyűlés
elnöke nyitotta meg, legfontosabb napirendi pontjában pedig megtárgyalta és elfogadta a Vas megyei
temetők Nemzeti Sírkertbe sorolt sírjainak jegyzékét.
Az ülést megelőzően koszorúzással emlékeztünk
a Jáki úti központi temető „Hősi temetőjében”, a
szombathelyi bombázások 62. évfordulójára. Itt
Andor Ferenc, Vas Megyei Temetkezési Vállalat
igazgatója és Szakály Sándor, a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság tagja mondott emlékező
beszédet.

Hősökre emlékeztünk
Hagyományainknak megfelelően május utolsó
vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén a
Rákoskeresztúri Új köztemető Hősök Temetője
Emlékparkjában rendeztünk megemlékezést a
Honvédelmi Minisztériummal együttműködve.

Szakmai tevékenységünk másik eredményéről is
tájékoztatjuk Olvasóinkat. Örvendetes hír, hogy
a Hiller István oktatási és kulturális miniszter
különkeretéből kapott támogatás segítségével hat, a
Nemzeti Sírkertbe tartozó sírt tudtunk felújítani.
A Farkasréti temetőben Patkó Károly és – a Kodály
Zoltán emlékévre való tekintettel – a zeneszerző sírját, míg a Kerepesi úti temetőben Koroda Pál, Gobbi
Alajos, Ballagi Mór és Dálnoki Miklós Béla sírjait
állítottuk helyre (utóbbiakat a tavalyi augusztus
20-i vihar rongálta meg).

Méltó lesz a Batthyányi emlékév
2007-ben nemcsak Kodályra, hanem Batthyány
Lajosra is emlékév keretében emlékezünk. Ennek
apropóján tavaly novemberben Bizottságunk
Kegyeleti Konferenciáján hívta fel a figyelmet a
Batthyány-kriptában uralkodó áldatlan állapotokra
Harsányi Józsefné, a Kerepesi úti temető igazgatója.
A beázások miatt a kriptába való lejutás is nehéz és
az állandó vizesedés a sírhely fennmaradását veszélyezteti. Bizottságunk titkárasszonya, Radnainé
dr. Fogarasi Katalin a Batthyány-emlékév egyik
fontos feladataként előbb a rekonstrukció financiális hátterét teremtette elő, majd a helyreállítás folyamatának irányítását végzi el. Így a több
hónapot igénybevevő rekonstrukciós munkák után
a Batthyány-mauzóleum az október 6-i ünnepség
méltó helyszíne lehet.
A „Hősök Napja” története

A magyar katonahősökről Holló József Ferenc ny.
altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság tagja emlékezett, majd a résztvevők megkoszorúzták az emlékművet.

1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy indítványozta, hogy minden
község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. Kezdeményezése 1917-ben emelkedett törvényerőre, ekkor
kötelezővé tették a hősi emlékművek állítását. 1924-ben egy újabb törvény a
nemzeti ünnepek közé sorolta a magyar hősökről való emlékezést, május utolsó vasárnapját a Hősök Emlékünnepévé nyilvánítva. Az 1925-től rendszeressé
váló megemlékezéseken istentiszteletet celebráltak, imát mondtak, végezetül
koszorú elhelyezésével tisztelegtek a hősök emléke előtt. A II. világháború után
politikai és szimbolikus tartalma miatt tilalommal sújtották, eszmei üzenetét
diszkreditálták. Csak a rendszerváltozást követően nyerhette vissza eredeti
jelentését. A Magyar Köztársaság Országgyűlése, adózva az elmúlt ezredév
mindazon magyar hősei emléke előtt, akik a haza szabadságáért és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradásáért vérüket ontották vagy életüket áldozták, a nemzet erkölcsi adósságát törlesztette 2001-ben, amikor a magyar
hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló
törvényt elfogadta.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elköltözött!
Elérhetőségeink:
Cím: 1014 Budapest Színház u. 5-9.,
Levélcím: 1250 Budapest, Pf.: 19.
Telefon: 375 81 29, Fax: 375 89 74, e-mail: info@nkb.hu
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Helytörténész, tanár, író, kegyeleti szakember?

Puskás Béla: „Örök kérdés:
Mi történt, miért úgy történt….…”
A fel címben Puskás Béláról az OTEI elnökhelyetteséről, a Somogy Temetkezési
Kft. igazgatójáról teszem fel a kérdést, aki hivatása mellett számtalan érdekfeszítő
tevékenységgel foglalkozik. Fáradhatatlanul érdeklődő a múltat kutató, a jelent jobbá
tenni akaró ember. Eddig tíz könyve jelent meg, - hely – katona és temetőtörténeti
könyvek - amely akkor is elismerésre méltó lenne, ha „csak” ez lenne a küldetése.
Ugyanakkor a kegyeleti szakma jól tudja, milyen érdemei vannak ezen a területen,
s lapunk a „Magyar Temetkezés” sem jelenhetne meg az Ő szorgalmas és mindenre
kiterjedő figyelme, írásai, képei nélkül.
Eddig megjelent kötetei:
Kaposfüred
2000-ben. Temetők üzenet 2002-ben, Tűzvonalban I-II. kötett, közös könyv Lévai
Józseffel 2002-ben, Tűzvonalban külön kötet 2003-ban, Kaposfüred (bővített, átdolgozott kiadás) 2004,
Kaposszerdahely 2004-ben, Kadarkút 2005-ben, Szentgáloskér 2006-ban, Patalom 2006-ban, A kaposvári
Stühmer. 2007-ben.
Arra a kérdésre, hogy mi indítja a könyvek megírására, - amelyek rengeteg kutatással, előkészítéssel
járnak – Puskás Béla a következőket válaszolta:
- Szűkebb és tágabb környezetem történetének megismerése. Örök kérdés: Mi történt? Miért úgy történt?
Kik vannak az események mögött? A kis települések embere, ahogyan élte mindennapi életét, formálta
környezetét, küzdött a családja megélhetéséért - meggyőződésem szerint - történelmet csinált. Ahogy
megismertem, a könyveimben szereplő embereknek, településeknek a történetét, úgy éreztem kötelességem
ezt a megismerést másokkal is megosztani. Igényes vagyok az írásaimra, csak olyat írok, amit más még nem
írt meg.
Puskás Béla 10. kötetét tartom a kezemben, amelyhez Szigetvári
György, Kaposvár ny. főépítésze - aki elkötelezett híve a múlt kézzelfogható megőrzésének – írt előszót. A következő gondolatokkal a
régi kávéházi hangulatot idézi meg:
„A tonettszékeken üldögélő különféle nézeteket vallók az egymás
tiszteletén és szeretetén alapuló barátsággá kovácsolták a társaságokat, bármit el lehetett mondani, volt aki lelkesedett, voltak
hamiskásan mosolygók, de mindannyian a város polgáraiként váltottak szót, tiszteletet teremtve a kávéillatú hangulatban.
Ez a kis könyv felidézi a megértő szereteten alapuló, barátságokat
teremtő kávéházi hangulatot, és a Stühmer, vagy ahogyan kedvesen
ma is nevezzük, a Stüh szellemét újra a szívekbe varázsolja.”
Puskás Bélának ez a 10. kötete, kicsit rendhagyó az eddigi hely – katona – temető történetei könyvei között.
Ennek ellenére, vagy éppen ezért hihetetlen ismeretanyagot ad át, felüdülés olvasni, s képei valóban egy
valamikori nyugodt békés hangulatot idéznek fel és meg.
Szívből gratulálunk a szerzőnek jubileumi 10. kötetéhez, s kívánjuk, hogy a múltat, a történelmet faggató
kedve továbbra is megmaradjon, hogy a jelen és a jövő generációja minél többet tudjon elődeiről.
Sas Erzsébet
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„Múlt és emlékezet”

A HŐS FIÚ EMLÉKMŰVE
A szobor állíttatója Héjjas Mihály (1861-1928), aki
alapítója és elnöke volt évtizedeken át a kecskeméti Pinceszövetkezetnek, a szőlészet és főleg
a borászat kecskeméti történetébe örökre
beírta nevét, de igen sok gazdasági, kulturális intézmény köztiszteletben állott
neves vezetője is volt. Az 1882-ben
Battlay Terézzel kötött házasságából
13 gyermekük született, többek között
ifj. Héjjas Mihály (1894. július 21.)
aki a Református Gimnázium 21
éves diákjaként önként jelentkezett
az első világháború katonájának.
A kecskeméti székhelyű császári és
királyi 38. gyalogezredben részt vett
az albániai harcokban, majd az olasz
harctérre vitték. Roveretonál 1916.
május 16-án egy ellenséges gránát
halálra sebezte a hős tizedest.
Ott közös sírba helyezték, később az
itt eltemetettek hamvait összegyűjtötték
és a Castell Dantéban helyezték el, az ő
porai is ott nyugosznak.
A Református Temetőben látható fiatal katonát
ábrázoló életnagyságú szobor, a hős fiú, katonás
jelentkezését ábrázolja a Mennyországban.

Körülötte szabályos félkörben 36 egységes kivitelű,
közöttük egy tiszti, két tiszthelyettesi és 33
legénységi rohamsisakos síremlék található.
A félkör szimmetria tengelyében a szobor
hátoldala felől van Lovas Sándor őrnagy
és 4 ismeretlen katona hantmagasságú
síremléke.
A szobor alkotójára külön is fel kell
hívni a figyelmet. A túrkevei csikósbojtárból lett szobrászművész, 1912től 6 évig Kecskeméten kőfaragó
iparosként dolgozó Finta Sándor
(1881-1958), aki fénykép alapján
készítette a szobrot.
Őt mi is, a Kecskeméten élt jeleseink közé számítjuk.
A szoborban féltve őrizzük az
ábrázolt hős és alkotója emlékét,
annál is inkább, mert csak egyes egyházi és világi vezetők hathatós közbenjárásának volt köszönhető, hogy az
elmúlt évtizedben többször is ledöntésre és
elvitelre ítélt művészi alkotás ma is a helyén
állhat, alkalmanként előtte tiszteleghetünk, és
emlékezhetünk hőseinkre.
Dr. Szabó Dénes

"NYUGOSZNAK ŐK A HŐS FIAK, DÚLÓ CSATÁK UTÁN
NYUGOSZNAK ÉS SÍRJUK FELETT, HŐ EMLÉKEZÉS SZÁLL."
Olvashatjuk a Kecskeméti Református Temető hősi sírparcellájában lévő emlékmű talapzatának négy-zetes oszlopán.
Az emlékezés felelősségét örömmel vállalva került sor ebben
az évben is a Kecskeméti Református Egyházközség és a Honvéd
Hagyományőrző
Egyesület által szervezett
közös megemlékezésre.
Már hagyomány, hogy
az
ünnepség
aktív
résztvevői a kecskeméti
oktatási
intézmények
tanárai és diákjai. Az
ünnepség levezetője, Dr.
Károlyfalvi József a Kada
Elek Közgazdasági Szakközépiskola tanára köszöntötte a megjelenteket, majd Nemzeti
imádságunk közös éneklését követően Somogyi Péter lelkipásztor
beszélt a hősökről. Azokról, akik életüket adták a hazáért és Jézus
Krisztusról aki életét adta érettünk. Az igei szolgálatot vers és
ének követte. Előbb Csípő Anna Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola tanulója előadásában hallhattuk Somogyváry Gyula
Gyóni dalol című versét.

A vers után a Kecskeméti Református Gimnázium kamarakórusa, Jámbor Zsolt tanár úr vezetésével részletet adott elő Vass
Lajos Három Kossuth-nóta című művéből. Az elhangzott vers
és ének szép bevezetője volt a hely- és családtörténeti tényeket
tartalmazó emlékező beszédnek, melyet vitéz Tiszaugi Szabó
Tamástól hallhattunk. Koszorúelhelyezés és tisztelgő főhajtás
követte az emlékező beszédet, majd a szervezők nevében Dr. Tiba
István presbiter, temetőgondnok megköszönte a jelenlévőknek,
hogy elfogadták a meghívást és részesei lettek emlékezésünknek.
A temető az emlékezés, az imádkozás kertje. Imádkozunk és
emlékezünk szüleinkre, nagyszülőkre, őseinkre és hőseinkre.
Imádkozunk és emlékezünk, mert a jelenünk a múltban gyökerezett fa virágaiból lesz
napi valóság, álom és
építő cselekedet. Ha ismerjük múltunkat tiszta
lélekkel építhetünk egy
új és szebb jövőt, egy
gazdagabb hazát.
Az ünnepséget a
Szózat közös eléneklésével zártuk.
Varga József
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"Műemlék temetők"

“Kegyelet a Hősöknek”
Győri csata
1809. június 13 -14 között zajlott le a győri csata, ahol a magyar nemesi felkelők 25 ezer fős csapata ütközött
meg Napóleon hadseregének 55 000 főt számláló seregével. A francia csapatok elsöprő győzelmet arattak.
A major épületébe visszahúzódó védők ellenállását azonban a franciák csak súlyos harcok árán tudták
megtörni. A francia csapatok katonai tevékenységét közvetlenül Napóleon irányította. A magyar csapatok
vesztessége 26 tiszt és 765 közkatona volt. A francia csapatok 10 nap múlva elfoglalták a győri várát. Mivel
Napóleonnak nem voltak közvetlen katonai és politikai tervei Magyarországgal kapcsolatban, a következő
hetekben a franci csapatok kivonultak az országból. A II. világháború utáni történetírás mostohán bánt
a győri csata előzményivel, a csata lefolyásával. A győri csatában a magyar katonák hazájukat védték a
támadó francia katonákkal szemben. Minden áldozat megérdemli, hogy a magyar hősök között emlegessük
neveiket és emléküket kegyelettel, méltó módon őrizzük meg.

A Kismegyeri emlékmű
A Honvéd Vezérkar megbízásából 1894–ben kezdet kutatásokba Bodnár István alezredes azért, hogy a Győrben és
Kismegyeren az 1809. június 13 – 14 között lefolyt csatáról
még fellelhető adatokat összegyűjtse.
A kutatók számára fontos adatokkal szolgált az a négy emeletes magtár épület, ahol a magyar és az osztrák katonák
elbarikádozták magukat. Az adatfelvétel idején még látszottak a francia ágyúgolyók nyomai, sőt a falakon a vérfoltok,
a szörnyű küzdelem borzalmas nyomait látták a kutatók.
Bodnár István alezredes kutatásait ezután a katonai levéltárakban és hadtörténeti adatok közt folytatta, melyeknek
eredményeként összeállította a csata részletes történetét.
A helyi sajtóban a kutatás eredményéről megjelent írásokat
követően Goda Pál alispán mozgalmat indított „Emléket
a hősök emlékének!” címmel. 1896. július hó 21-én szobor
Mednyánszkí János
bizottság alakult, amelynek fő védnöke Ottó Főherceg lett.
a Kismegyeri
Az emlékmű tervének elkészítésével egy időben indult meg
Hagyományőrző
Egyesület elnöke
az emlékmű kiviteli költségeinek gyűjtése, amely a lelkesedés
az Emlékmű előtt.
ellenére is évekig eltartott. A Benedek-rend főapátja ellenszolgáltatás nélkül engedte át a szobor számára kijelölt területet, amely valószínűsíthetően az egykori csata
helyszíne.
Az emlékszobor felállítását Leonhardt Frigyes műépítész és Podkoránszky Géza kir. főmérnök vezették.
Mintegy 6 méter magas szürke gránit kőoszlop tetején korhű hadi építmények fölött kiterjesztett szárnyakkal az ősmagyar turulmadár hirdeti a kismegyeri hősök dicsőségét, őrzi emléküket. Az emlékszobor 1896
augusztusra készült el, az átadási ünnepségre októberben került sor, amelyen jelen volt a népes érdeklődő
tömeg mellett Ottó főherceg is. Az emlékszobor annak a 3031 hősnek állít emléket, akik a csata során, mindkét oldalon életüket áldozták. A megbékélést hirdető emlékszobor napjainkban is fájdalmasan emlékeztet
minden háború értelmetlenségére.
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Relikviák, emlékek őrzése
A kismegyeri hagyományőrzők tíz
éve gyűjtik a csatával kapcsolatos
relikviákat, emlékeket. Az évfordulón
rendszeresen hadijáték keretében
mutatják be a csata jeleneteit. Az
egész napos rendezvény fénypontja
az ütközet, amelyhez a gyalogságot
és a tüzérséget a II. Székely Határőr
Gyalogezred, a lovasságot a Nádasdy
Huszár Egyesület és a Veres Péter
középiskola biztosítja.
Sokéves munka után hivatalosan
2007. február 22-én alakult meg a
Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző
Egyesület, amely a hagyományőrzés
mellett célul tűzte ki a kismegyeri
Csatajelenetek bemutatása a 2006.ban tartott megemlékezésen
emlékmű és környékének a kegyeleti
emlékhellyé történő nyilvánítását is. Az elnök Mednyánszki János szerint ezt az elképzelésüket támogatja
a Kismegyeri részönkormányzat, valamint Győr önkormányzata is. A javaslatukat hamarosan megküldik
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak, amelyhez kérik az Országos Temetkezési Egyesület és
Ipartestület támogatását is.
Puskás Béla
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Első alkalommal mutatkozott be a

MATEK
A TEMEXPO 2007 kiállításon mutatkozott be
először a Magyar Temetkezési Kellékgyártók
és Forgalmazók Egyesülete. A 2006 nyarán
megalakult egyesületnek 28 tagja van.
Elnök:
Elnökség:

Pölczman Árpád
Balogh Károly
Komáromi András

Mantex Kft
Karsol Kft
Komfen Kft

Meghatározó szerepet töltenek be a magyar temetkezési kellékpiacon.
Gyártanak, forgalmaznak a temetkezéshez szükséges minden kelléket.
Jelentősen hozzájárultak a TEMEXPO 2007 sikeréhez.
Ezen a rendezvényen 16-an önállóan állítottak ki, a többiek pedig a
közösen bérelt MATEK standon, bizonyították, hogy nemzetközi színtű
termékek előállítására képesek.

MIÉRT HOZTÁK LÉTRE AZ EGYESÜLETET?
SZÁRMAZIK-E A TEMETKEZÉSI SZAKMÁNAK ELŐNYE
ABBÓL, HOGY EZ AZ EGYESÜLET EGYÁLTALÁN VAN?
MELYEK A KELLÉKGYÁRTÓ TAGOK ELŐNYEI?

Ezekre a kérdésekre adott választ Pölczman Árpád a konferencián elhangzott előadásában.
2007 évi feladataik között szerepel, hogy az európai kiállításokon bemutatkozzanak, az itt megjelent új
termékekről, újdonságokról folyamatosan tájékoztassák a tagjainkat és a temetkezési szakmát. A hazai piacon a fair-play működés mellett egymást segítsék a külföldi piacok megszerzésében.
Elkészítették a www.funeralproduct.hu honlapjukat. Itt minden tagukról magyar és angol nyelven a legfontosabb információkat megjelentetik. Egy nyilvános fórum oldalt nyitottak az aktuális témáknak, ezen
belül van egy másik, csak tagok részére fenntartott oldal is.
2007 őszére az emblémájukat mintaoltalom alá helyezik. Ezt az emblémát a termékeinken feltüntetik.
Pölczman Árpád
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