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Kedves Olvasó ! 
Miközben ezeket a sorokat írom, néha 

– néha kitekintek az ablakon, ugyanis szép 
nagy és sûrû pelyhekben hull a hó. Remélem, 
mire Önök a kezükbe veszik ezt az újságot 
már nyoma sem maradt a télnek, az aranyesõ 
most még csak duzzadó rügyei meghozzák 
csillag formájú nap sárga virágukat.

A tél, annak a szakmának, amelyhez ez a kiadvány szól –fõleg ha még az 
útviszonyok is rosszak – bizony nagy megpróbáltatás. Remélem szerencsé
sen túljutottak ezeken a téli hónapokon, s együtt örülhetünk a tavasznak.

Legutóbb, az év legszebb ünnepe, a szeretet ünnepe elõtt köszönthettem 
be Önökhöz, ezzel a számmal a megújulást, a természet és az ember feltáma
dását ünnepeljük. Az idén korán kopogtat be hozzánk a Húsvét, amely akár 
vallásos az ember, akár nem, mindenképpen a tavasz, az újrakezdés üzenetét 
hozza.

Ebben a számban – az Önök érdeklõdésének és aktivitásának köszönhetõ
en – sok olyan írás található, amely nem csak a szakmának jelent majd érde
kes olvasmányt, új információt, hanem egy laikusnak is.  

Köszönöm a telefonon, írásban és mások által üzent jókívánságokat, a 
lap szerkesztésével kapcsolatban, az észrevételeket, a jóindulatú kritikákat, 
valamint a soksok gratulációt. Ezek szerint jó úton haladunk szerkesztõ 
társaimmal. 

Mai számunk középpontjában a temetkezési formák újdonságai mellett, 
bemutatjuk a Szófiai krematóriumot, kitüntetése alkalmából gratulálunk Dr. 
Andor Ferencnek, hírt adunk a Puskás Béla által szervezett Emléktúráról. 
Sorozatot indítunk neves személyek sírjának felújításáról s megemlékezünk 
hõsi halottainkról.

A szakma számára érdeklõdésre számot tartó és a szerzõ által, az olva
sótól véleményt váró és formáló vitaindító, Dr. Ladocsy Géza írása, mely a 
temetkezési törvény módosításának polémiáját tárja elénk. 

S természetesen, mint minden számunkban, ebben is megjelennek azok 
a reklámok, amelyek reméljük ebben a szép kivitelezésben sok üzletfelet hoz
nak a reklámozóknak.

Kívánok Önöknek, langyos szellõjû, virágos tavaszt, barkaágas, festett 
tojású, locsolós Húsvétot. Változatlanul sikeres üzletmenetet, magánéletük
ben egészséget és boldogságot.       
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Magyar Temetkezés  Kegyeleti Szakmai Kiadvány
Megjelenik negyedévenként 

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület lapja.

Tavaszi kiállítássorozat

Újabb újdonsággal rukkol elõ a Karsol kft ápri
lisban és májusban. Magyarországon még nem volt 
példa arra, hogy egy gyártó a vevõhöz menjen, 
bemutatni áruját. A Karsol Magyarország öt nagy
városát választotta ki a rendezvények helyszínéül 
úgy, hogy valamennyi régióból könnyen és gyor
san el lehessen azt érni a kisebb méretû vállal
kozásoknak is, akik nem tudják egy teljes napra 
magára hagyni cégüket. A cég igazgatója, Balogh 
Károly elmondta, hogy a kiállítás – noha a Karsol 
cégére alatt mûködik  több egyéb terméknek is 
teret enged, így lesznek társkiállítók. A kiállítást 
azért tartották szükségesnek, mert a cég termékvá
lasztéka a kezdetek óta nagy mértékben megújult, 
ezért a vevõ felé való terméktájékoztató e formáját 
választották. A kiállítássorozat 2004. április 23án 
indul a cég nyíradonyi gyárában, melyre elsõsor
ban a tiszántúli vállalkozókat várják, ezt követik 
sorrendben Kaposvár, Veszprém, Kecskemét és 
Eger. Lapunk – mint minden különleges eseményt 
 kiemelt figyelemmel követi nyomon a Karsol 
„road show”ját, a fogadtatásról és az események
rõl következõ számunkban beszámolunk.

- S - 
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A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetõkrõl és a temetkezésrõl 
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló kormányelõterjesztés tervezetét az OTEI Elnöksége 2003. januári ülésén tárgyalta.

A tervezettel kapcsolatos egyetértésrõl, esetleges észrevételeirõl szakmai indoklással együtt 
elõterjesztést kellett készíteni a Belügyminisztérium részére.

A tervezet egyik vitatott szövegtervezete a következõ volt:

1. §. (2) A Tv. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetõsége, logója és a 
temetkezés szó tüntethetõ fel.”

2. §. A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A temetési helyek, illetõleg az újraváltás díját, továbbá a temetõben vállalkozásszerûen 
munkát végzõ temetõ fenntartási hozzájárulási díját és a temetõi létesítmények igénybevételi díjait a 
temetõ tulajdonosa állapítja meg. Temetõ fenntartási hozzájárulási díj temetkezési szolgáltatásért nem 
kérhetõ.

(2) Köztemetõben az önkormányzat rendeletben állapítja meg:

az (1) bekezdésben meghatározott kegyeleti közszolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak 
fajtáit és mértékét,

a ravatalozással, sírnyitással, sírhelyek ki és visszahantolásával, temetõn belüli hûtéssel, szállítás
sal kapcsolatos díjakat, ha ezen feladatok ellátására az üzemeltetõ szakszemélyzetének és berendezé
sének igénybevétele kötelezõ.”

A témában hosszas vita után 5:3 többségi szavazással az Elnökség úgy döntött, hogy a Tv. 2.§ (2) 
bekezdésének b) pontját javasolta kihagyni.

VITAINDÍTÓ:

A temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. Tv. 17. § (2) bek. értelmezésérõl, végrehajtási problémáiról

A témáról azért kezdeményezek nyilvános vitát, mert a temetkezési szakma lényegében e törvényi 
szabályozás félreérthetõsége, félremagyarázhatósága miatt megosztott, ezért különbözõ (tulajdonosi, 
területi, stb.) elvek alapján szervezõdõ egyesületei képtelenek az együttmûködésre, és legfontosabb 
feladatuknak az országos szintû érdekvédelemnek, illetve érdekérvényesítésnek hatékonyan eleget 
tenni.

A temetkezési törvény 
módosításáról
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A magam részérõl kísérletet teszek e témát a temetkezési szakma összefüggéseiben komplexen 
megközelíteni, és felhívni a figyelmet az e területen jelentkezõ problémákra.

A temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény lényegében két nagy tevékenységi kört szabályoz (az 
osztályozásnál szándékosan nem foglalkozom a temetõk létesítésével, mivel e probléma tárgyalásánál 
közömbös).

Temetõüzemeltetés. Ez a temetõtulajdonos temetõvel kapcsolatos közfeladatait a tv. 16. §a  szerint 
részletezésben szabályozza. Ez részben hatósági (sírhely, temetõhasználat szabályai, különbözõ nyil
vántartások, stb.), részben településtisztasági (fûkaszálás, hulladék elszállítás, stb.) feladat és szó 
sincs benne tv. 25. §ában felsorolt temetkezési tevékenységekrõl. Gazdálkodási oldalról non profit 
tevékenységnek kellene tekinteni.

Temetkezés. Nem kötelezõ közfeladat, hanem a temetkezési szolgáltatás ellátásra szakosodott 
szabad vállalkozási tevékenység. Feladatait a Tv. 25. §a szabályozza. Gazdálkodási oldalról a verse
nyszférába tartozik és mûködési feltételeit is az ezzel kapcsolatos törvények (verseny, vállalkozást, 
stb.) betartásával kellene biztosítani.

A fentiek szerinti csoportosítás egyértelmû elhatárolást tartalmaz. Ennek ellenére ezek félremag
yarázása, ellenõrizetlensége elõidézõje a temetkezéssel kapcsolatos számtalan vitának, fõ okozója a 
temetkezési vállalkozások közötti ellentétnek.

Az elõzõek szerint – azt hiszem senki által nem vitatott (nem vitatható) – csoportosítást szeretném 
az alábbiakban egymástól elvonatkoztatva elemezni.

A temetõfenntartás és üzemeltetés a tulajdonos, köztemetõkben a települési önkormányzat joga 
és kötelezettsége. E feladatait a Tv. 6. § (3) bek. értelmében „saját maga, illetve – szerzõdés alapján 
– gazdálkodó szervezet útján is elláthatja”. Ennek teljesítésére az ideális megoldás az erre a célra 
alapított – non profit – célszervezet lenne. Amennyiben ezt a kitételt elfogadjuk, abból egyértelmûen 
következik, hogy egy ilyen szervezet mûködéséhez nincs szükség halottszállító jármûre, illetve temet
kezési részszolgáltatást (sírhelyek ki és visszahantolását) végzõ szakszemélyzetre. Márpedig ha elis
merjük, hogy ilyen személyzet és technika biztosítása gazdaságilag logikátlan, úgy értelmetlen ezekre 
a feladatokra a szervezetet mûködtetõ tulajdonos által anyagiakat biztosítani, következésképpen a 
temetõüzemeltetés részeként végzésüket kötelezõen elõírni. Ilyen megoldás esetén feltételezhetõen a 
Tv. 16. §a szerinti felsorolás is kiegészítésre szorulna.

Amennyiben a teljes körû temetkezési szolgáltatási (Tv. 25. §) tevékenységek közül kivennénk a 
temetõn belüli halott szállítási, ravatalozási, a sírnyitási, a sírhelyek ki, és visszahantolási részfelada
tokat, akkor a temetõüzemeltetést nem végzõ temetkezési vállalkozásokat (ez a többség) kizárnánk a 
teljes körû temetkezési szolgáltatás vállalásának lehetõségébõl. Sérül a Tv. 17. §. (2) bek., a 19. §. (2) 
beke. Gyakorlatilag ez a megoldás a temetkezési vállalkozások többségét kellékértékesítõvé minõ
sítené vissza. Mivel temetési szolgáltatási és temetõüzemeltetési tevékenységet zömmel a volt megyei 
temetkezési vállalkozások végeznek, ez egyfajta visszarendezõdést is jelentene. Nehezíti a tisztánlátást 
ebben a témában az, hogy e rendelet szerint: a temetõt üzemeltetõ és temetkezési szolgáltatást is végzõ 
temetkezési vállalkozások kötelesek a Vhr. 55. §a szerint az üzemeltetés és a temetési szolgáltatások 
költségeit elkülönítetten nyilvántartani. Mint a temetkezésben több évtizede dolgozó, és magamat 
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elsõsorban számviteli szakembernek tartó vezetõ felelõsséggel állítom, hogy a fenti követelménynek 
egyetlen temetkezési vállalkozás sem tud (nem is akar) eleget tenni. Következésképpen a számviteli 
nyilvántartásokban a temetõüzemeltetés eleve veszteséges tevékenységnek tüntetõdik fel, ezzel azt a 
látszatot keltve, mintha a temetõtulajdonosok (önkormányzatok) megmentõi a temetõket üzemeltetõ 
temetkezési vállalkozások lennének, saját eredményük terhére átvállalva az önkormányzatok temetõ 
fenntartási kötelezettségeit. Nyilvánvaló, hogy ez nem így van.

Kell szólni az Alkotmánybíróság 40/2003. (VII.2.) AB határozatáról is, amelynek szelleme egyér
telmûen a verseny szabadságát hangsúlyozza. Ennek ismeretében a határozatot nehéz a temetkezési 
szakma oldaláról értelmezni. Egyrészt nem tudom, hogy a beadvány készítõi a helyi rendelet mely 
szövegrészét támadták, másrészt nem biztos, hogy az Alkotmánybíróság által használt fogalmak 
(sírnyitás, sírhelyek ki, és visszahantolása) azonosake a szakma értelmezésével. Ezek a fogalmak 
egyébként sem a törvényben, sem a kormányrendeletben nem szerepelnek. Ezeknek a kifejezéseknek 
a pontos értelmezése nélkül nehéz lenne magyarázatot találni a következõkre:

a ravatalhoz való hozzáférési lehetõség nélkül hogyan lehet az elhunyt temetésre való elõkészítését 
teljes mértékben elvégezni? A magyarországi kistemetõk többsége alkalmatlan a belsõ ravatalozásra. 
Az úgynevezett külsõ ravatalozást hogyan kell értelmezni?

A sírhely ki, és visszahantolása (üzemeltetõi feladat) közben a temetkezési vállalkozó hogyan 
végzi el a sírba helyezést?

A szállításon csak temetõn belüli – ravatalozótól a sírig történõ – szállítást értenek? A nagyvárosi 
temetõk kivételével ún. szertartási kocsival nem is lehet közlekedni. A kistemetõkben rendszeresített 
különbözõ halott vitelre szolgáló berendezéseket, (pl. Szent Mihály lova) is szállításnak nevezünk?

Végezetül szólni kell arról, hogy ha az elõzõekben említett tevékenységek a temetõüzemeltetés 
részét képezik, akkor ezek díjait is a Tv. 41. §. (3) bek. c) pontja értelmében a tulajdonos (önkormány
zat) állapítja meg, ezek nem részei a temetkezési szolgáltatás bevételének.

Az így megállapított díjak egyfajta hatósági árként funkcionálnak. Feltételezhetõen befagynak 
a mostani szinteken és végül még a tényleges költségek fedezésére sem lesznek alkalmasak. Ilyen 
vonatkozásban tehát az Alkotmánybíróság határozatát félreértelmezve erõltetõ vállalkozások – ha 
szakszerûen akarnak gazdálkodni – saját maguk ellen is dolgoznak. Következésképpen tovább tor
zul a temetési költségek belsõ árstruktúrája. A temetkezési vállalkozások megélhetésük érdekében 
még nagyobb árréssel kalkulálnak a kellékeknél (eddig is ezeken realizálódott a nyereség nagyobbik 
hányada), elviselhetetlenül drágák lesznek a temetkezési kellékek.

A hivatkozott törvény helyek félreérthetõségébõl származó sort, problémák felsorolását természe
tesen lehetne még sorolni, de erre a cikk keretei nem elegendõek.

Mindenesetre, ha azt akarjuk, hogy a temetkezési szakma területén rend legyen, akkor a különbözõ 
szakmai szervezetek vezetõinek egyértelmûen állást kellene foglalni, többek között e cikkben említett 
témákban is, annak érdekében, hogy ezek ismeretében a tagság is egyértelmûen orientálódni tudjon.

Remélem, hogy vitaindító írásommal sikerül a temetkezési szakma egységesítése érdekében az 
érdeklõdést felkelteni, és a témában további jobbító észrevételek írására ösztönözni a tisztelt olvasót.

Dr. Ladocsy Géza
OTEI elnökhelyettes
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Funeráre 2003
A viszonylag szerény magyar jelenlét miatt felüdülésként 

hatott a Difenbach GMBH német forgalmazóval közös stan
don de önálló kiállítóként megjelenõ Bubiv Kft. A kiállított 11 
féle koporsó a régi és az új termékeket egyaránt reprezentálta. 
A Bubiv standján voltak kiállítva az URNEX 2000 Bt. urnái. 
Valamennyi kiállított termékét értékesítették így a kiállításon 
való megjelenést sikerként könyvelhetjük el.

 A Casket Hungary Kft. – termelésének 75%a külföldre 
irányul – három külföldi partner  két német és egy francia 
forgalmazó   standján volt jelen három féle koporsóval. 
Mindkét magyar gyártó koporsóiba az esztétikus, szép béle

lést a Mantex Kft. készítette.

A kegyeleti termékeket forgalmazó E&P Kft. a szlovéniai 
Menina gyár által bérelt standon volt érdekelt. A kiállított 
termékeket a magyar forgalmazók már látták a gyár 50 éves 
évfordulója alkalmából szervezett kiállításon.

 Karsol Kft. az olasz SLF (Scacf Lorandi Ferrari) Kft.vel 
közös kiállítókén volt jelen. A bemutató sikert hozott a cég
nek mind a koporsók, mind a különleges bélések tekinteté
ben. 

Puskás Béla
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1952. október 1-én kezdte meg mûködését a Vas Megyei 
Temetkezési Vállalat, a megyei önkormányzat cégeként. Az 
alapítás 50. jubileumát egy belvárosi étteremben ünnepel-
ték.

Dr. Andor Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Vállalat 
Igazgatója 2003. március 15- én  átvette a legrangosabb helyi 
elismerést, a Vas Megyéért Díjat. 

„50 év, fél évszázad. Történelmi mértékkel tekintve nem 
sok – emberi mérték szerint emberöltõ. Ez az 50 év biztos, hogy 
felmérhetetlen munkát, és felmérhetetlen fájdalmat hordozott 
magában. Nincs még egy olyan tevékenység, amely jobban 
vallhatná magáénak a bölcseletet: Valamit az örökkévalóság 
szemszögébõl látni.”

E szavakkal köszöntötte az igazgatót és a vállalatot dr. 
Ladocsy Géza, az OTEI elnökhelyettese. A jubileumi rendezvé
nyen részt vett többek között Majsai Sándor, a Belügyminiszté
rium megbízott fõosztályvezetõje, Markó Péter, a megyei köz
gyûlés elnöke, Feiszt György alpolgármester, de a különbözõ 
felekezeti egyházak képviselõi is jelen voltak. A zalaegerszegi 
Városgazdálkodási Kft. nevében Siklósi Vilmos ágazatvezetõ 
úr köszöntötte a kitüntetettet.

Dr. Andor Ferenc 1988. óta vezeti a vállalatot. Tevékenysé
ge alatt a város temetõi megújultak. A vállalat Szombathelyen 
12 temetõ gondozásáért felel, emellett Kõszegen, Szentgotthár
don is üzemeltet sírkertet. 2004. januártól Táplánszentkereszt 
három temetõjét is a vállalat üzemelteti .

Az Igazgató úr munkáját a temetõ tulajdonosai, az elhuny
tak hozzátartozói és a temetõlátogatók egyaránt elismerik. A 
Szombathelyen és Vas Megye területén található katonai sírok 

és katonai temetõk gondozása, fenntartása, valamint a közterü
leten lévõ katonai sírok exhumálása és a földi maradványok 
újratemetésénél végzett felelõsségteljes munkája során külön 
megbecsülést szerzett. Szintén szakmai hozzáértését dicséri, 
hogy minden esztendõben az ostffyasszonyfai, több mint 
10.000 katona sírját õrzõ hõsi temetõ a helyszíne, a Honvédel
mi Minisztérium november 1jei országos megemlékezésének. 
A szombathelyi Jáki úti temetõben kialakított hõsi temetõben 
egy évtizede folyamatosan dolgoznak a két világháborúban 
meghalt katonák emlékének a megõrzéséért. Az itt folyó 
munkát Európaszerte példamutatónak tartják. E munkájáért 
1998ban megkapta a Német Háborús Sírokat Gondozó Nép 
Szövetség legmagasabb kitüntetését.

Munkahelyi hivatásán túl a kultúrát segítõ, tisztelõ és támo
gató emberként ismerik megyeszerte, számtalan kiadvány 
mecénása. Tagja a másokat segítõ Rotary Klubnak, emellett 
szintén nagy támogatója a sportnak.

Hosszú évek óta nemcsak segíti, hanem aktívan részt vesz a 
közösség, a település életében. Ennek eredményeként dr. Lam
perth Mónika Belügyminiszter Asszonytól tavaly miniszteri 
elismerést vehetett át, melyet a településüzemeltetés területén 
végzett több évtizedes kiemelkedõ szakmai és vezetõi munká
jáért kapott. 

Dr. Andor Ferenc a következõ szavakkal kööszönte meg a 
kitüntetést:

„Amikor a temetkezési vállalathoz kerültem, úgy éreztem, 
megtaláltam a helyem, hiszen mentalitásommal, és korábbi 
elhivatottságommal összhangban, teológiai ismereteimet is 
kamatoztatva végezhetem napi teendõimet.” 

15 év a kegyelet szolgálatában

50 éves a Vas Megyei Temetkezési Vállalat
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Hamvasztóberuházás Bulgáriában

2003. szeptember 13án ünnepélyes keretek közt meg
nyitották a Szófiai Krematórium új kemencéit. Az átadás 
az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb eseménye volt a 
bulgáriai temetkezésben. Bulgária mindössze egyetlen 
hamvasztóval rendelkezik, ami Szófiában található, de 
ennek állapota a beruházást megelõzõen lehangoló 
volt. A körülmények és a helyiségek a temetkezéshez 
méltatlanok voltak, a technológia hiányosságai pedig 

állandó üzemzavarhoz és ezáltal a szolgáltatás 
váratlan elnapolásához vezetett, sõt a személyzet 

egészségi állapota is veszélyben volt a hiányos 
felszerelések miatt. 

Ebben az országban is növekszik a ham
vasztások aránya, melynek egyfelõl 

kulturális oka, másrészrõl anyagi 
oka van. A földbetemetési lehe

tõség – különösen a nagy
városokban – egyre csök

ken, ami az árak növe
kedéséhez vezet.

Szófia polgár
mestere  egy fiatal 
és dinamikus poli
tikus – felismerte, 

hogy a város önálló
an képtelen megfelelõ 

színvonalú technológi
át létrehozni elsõsorban 

finanszírozási okokból. Mint 
minden keleteurópai ország, így 

Bulgária is (az átlagot meghaladó 
mértékben) gazdasági problémákkal 

küzd s tény, hogy a szûkös erõforrások
nak sokkal fontosabb helye van ilyenkor. Így 

tehát egy tõkeerõs szakmai befektetõt keresett a 
város.

Egy olasz befektetõ csoport, amely Európa szá
mos országában van jelen hasonló területen meglát

ta a lehetõséget a bulgáriai piacban és bolgár partne
rével közösen megalapították a Karma International 
nevû vegyes vállalatot. Elsõ lépésben a vállalat lehetõ
séget kapott az Önkormányzattól, hogy a meglévõ kre
matóriumot átvegye, ennek fejében finanszírozási és 
emberi erõforrás segítséget nyújtott. Már ezek a kezde
ti változások is nagyon sok olyan problémás helyzetet 
feloldottak, amire a helyi lakosok egyre érzékenyebbek 

voltak. A különféle próbálkozások végül egy vegyes vál
lalat megalapításához vezettek, melyet a cég a várossal 
közösen hozott létre Sofia Crematorium Rt. néven. 

Teljesen felújították a meglévõ épületeket, melyek 
a kegyelethez méltó körülményeket teremtettek, és 
felállítottak két nagyteljesítményû kemencét, melyet 
a holland Facultative Technologies nevû holland 
cég cseh leányvállalata szállított. A sok munka 
és pénz megkoronázása végül szeptember 13
án történt meg egy nagystílû átadási ünnep
ség keretében, ahol a politikusok mellett 
ott volt a bolgár temetkezés szinte vala
mennyi érintett szereplõje. A meg
nyitón külön kiemelték, hogy a 
kommunális célokra fontos a 
magántõke bevonása, mert 
így biztosítható mind a 
magas színvonal, mind 
pedig a jövedelmezõ 
mûködtetés.

A cég jelenleg 17 
alkalmazottal dolgo
zik és 2003ban elérte 
a 6000 hamvasztást. 
A kétéves projektterv
ben évi 10.000 ham
vasztással számolnak, 
ami körülbelül 10%a az 
országos elhalálozásnak. E 
számok abban az esetben tud
nak majd jelentõsen nõni, amikor 
Bulgária más városaiban is elindul 
hasonló folyamat, ez például az ország 
egy nagyvárosában Plovdivban már megfi
gyelhetõ. Fontos kihangsúlyozni, hogy az ola
szok megjelenése sok egyéb tekintetben is hozhat 
gyümölcsöt a bolgár temetkezési kultúrának, hiszen 
folyamatosan áramlanak be az országba egyéb olyan 
kegyeleti termékekkel, melyek fogadtatása igen jó, és 
a helyi vállalkozókat fejlesztésre ösztönzi.

Ne felejtsük el, hogy Bulgária 2007ben várhatóan 
csatlakozik az Európai Unióhoz, és így olyan perspektí
vákkal bír melyet magyar vállalkozók is bátran meglo
vagolhatnak majd a jövõben.    

- B.K. - 

Szófiai krematóriumok
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Az ember az egyetlen olyan élõlény, aki elpusztult 
társainak további sorsával tudatosan foglalkozik. A 
temetkezés mindenkor többet jelentett, mint a halott 
eltüntetése. A temetkezés különbözõ formái napjaink
ban igen széles skálán mozog: temetünk földbe, vízbe, 
levegõbe, gleccserekbe, barlangokba, kazamatákba, 
kápolnákba, sõt elhunyt szeretteink hamvait akár haza 
is vihetjük, hogy otthon, egy házi oltárt építve, köze
lünkbe tudhassuk õket. Úgy látszik, a technika és a 
gazdaság fejlõdésével még ez sem elég.

Hamvakból emlékgyémánt

Amerika után hazánkban is elérhetõ 
az a szolgáltatás, mely szeretteink ham
vaiból gyémántot készít. 2002. nyarán 
Chicagóban sikerült elõször emberi ham
vakból gyémántot elõállítani. Természete
sen ezt hosszú út elõzte meg.

Több éves kísérletezés után, 1963ban 
sikerült elõször amerikai és svéd kutatók
nak mesterséges úton ipari gyémántot elõ
állítani, bár az igazi, ún. ékszergyémánt 

megjelenésére 1970ig várni kellett. A mesterséges 
gyémánt apró hibája mindössze annyi, hogy kétszer 
drágább a természet által „elõállítottnál”.

A hamvak gyémánttá válása természetesen több
lépcsõs folyamat. Elsõ lépésben az elhunytat elham
vaszszák, a hamvakat finom porrá õrlik, majd grafit 
alapanyagú olvasztótégelybe teszik. Ezután az olvasz

tótégely egy oxigénmentes vákuum alatt álló kemen
cébe kerül, ahol 3000oCon a hamuban megtalálható 
szénatomon kívül minden más anyag megsemmisül. A 
szén grafittá alakul; ez a grafit kerül a gyémántprésbe. 
Minél hosszabb ideig van a grafitpor a présben, annál 
nagyobb lesz a gyémántkristály. Ezek után már csak a 
megrendelõn, és a gyémántcsiszoló ügyességén múlik 
a gyémánt végleges formája. Egy 0,5 karátos emlékgyé
mánt ára ~ 2 millió forint.

Ûrtemetés

Ha már ingatlant is vehetünk a Holdon, miért ne 
temetkezhetnénk oda? Egy kaliforniai vállalat szerint 
nem lehetetlen. A közeljövõben elképzelhetõnek tart
ják, hogy rakéták urnakapszulát szállítsanak a világûr
be, hogy szeretteink minél közelebb legyenek az „égiek
hez”, és tényleg fentrõl figyeljenek minket. Természete
sen az ûrtemetés sem az olcsóbb temetési formák közé 
tartozik: a hamvak ûrbemenetele grammonként 2500 
dollárba is kerülhet.

Hûtõkoporsó

Talán a hazai prosecturák problémáira is megoldást 
jelenthet ez a délafrikai találmány: egy hûtõgéppel 
ellátott, szigetelt koporsó. A Portamorgue nevû készü
lék 4 fokon akár egy hónapig is képes tárolni az elhuny
tat. A feltaláló szerint készüléke jelentõsen csökkenti a 
tárolási költségeket.

k.

Kitekintõ

A halál után...
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Benne vagy a virágokban,
A gyönyörû kék tavakban,

A lehulló csillagokban,
A ki nem mondott szavakban.

Minden fehér hópihében,
Nappalokban és az éjben,
A szikrázó napsütésben,

A könnyet fakasztó szélben.

Szép mesével megnyugtatlak,
Két karomban elringatlak,

Vérkönnyekkel megsiratlak,
Örök álomba altatlak.

Menj, az angyalok már várnak.    

Egy kisgyermek halálára 

Vers: Sas Erzsébet Grafika: Biszák László

Tisztelt Tagtársunk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évi rendes Közgyûlés 2004. május 18án 10.00 órakor, a 
Budapesti Temetkezési Intézet Rt. (1086 Budapest, Fiumei út 16.) Konferenciatermében lesz 

megtartva.
A pontos napirendrõl levélben értesítünk minden kedves tagunkat. Megjelenésükre feltétlenül 

számítunk.
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Kormányrendelet engedélyezi, hogy a törvényes örökös, 
elhunyt hozzátartozójának hamvait, kikérheti a temetkezés 
lebonyolításával megbízott cégtõl, hazaviheti, s az elhu-
nyt életében kinyilvánított kívánsága szerint szétszórhatja, 
földön, vízben, levegõben, s otthon is õrizheti vitrinjében, 
vagy kiskertjében.

Biszák László, Szekszárdon élõ és alkotó festõmûvé
sz, akit interjúmban bemutatok, több mint tíz éve 
foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a hamvakból, 
festményeket készít. 

———Az ország szinte minden részében rendezett 
több mint harminc kiállításodon, ahol a gyönyörû 
tájképeid mellett megcsodálhatták a látogatók, mint 
„barangolsz” a különbözõ korok és stílusok között, 
több mint egy évtizeddel ezelõtt arra gondoltál, mi 
lenne, ha a hamvakból, képeket készítenél. A gon-
dolat honnan jött, s mi valósult meg belõle? 

———Hosszú éveken keresztül dolgoztam 
igazságügyi orvos szakértõ mellett, több egészségügyi 
oklevéllel rendelkezem, amelyek mind az emberi test, s 
annak leépülése, majd elmúlásának tanulmányozására 
adtak lehetõséget. Amikor egyre inkább kezdett elõté
rbe kerülni a hamvasztásos temetés, akkor számomra 
valahol mélyen, a két életemet meghatározó hivatás, az 
emberi test és a festés összekapcsolódott. Arra gondol
tam miért ne „élhetne” továbbra is valahol valamilyen 
formában a szeretett elhunyt, úgy hogy az ne urna 
legyen, ne koporsó, hanem valami,  amelyrõl esetleg 
csak azok, akik megrendelik tudják, hogy ki van benne

mögötterajta,  mondjuk egy festmény. A technikát 
már kidolgoztam, amikor láttam a televízióban egy 
Holland festõnõt, aki férje hamvait hazavitte, s miután 
nem igazán tudott vele mit kezdeni, festett belõle egy 
képet. Rájöttem, hogy az ötletem – amely sokkal elõbb 
megszületett, mint a távoli kollégáé – talán már nálunk 
Magyarországon sem kivitelezhetetlen.

———Arról manapság egyre többet hallani, hogy 
az emberek még életükben kinyilvánítják kíván-
ságukat, hogy miután távoznak az életbõl, nem a 
hagyományos módon választanak végsõ nyughe-
lyet. Legutóbb éppen az ûrbe való kilövést hozta a 
televízió példának, de bizonyára vannak érdekes 
esetek, amelyek el sem jutnak hozzánk. Gondolod, 
hogy lenne erre „kereslet”? 

———Saját „felmérésem” szerint, amely természe
tesen csak az ismerõsök, barátok, kollégák megkér
dezésébõl állt, elég eltérõek a vélemények. Volt, aki 
nagyon jó ötletnek tartotta, volt, aki megbotránkozott. 
Ha õszinték akarunk lenni, így volt ezzel az emberiség 
akkor is, amikor egyáltalán a hamvasztás elterjedt, 
sõt ismerek embereket, akik magát a tényt, hogy 
elhamvasszák, elképzelhetetlennek és eretnekségnek 
tartják. Aztán ha valakinek szétszórják a hamvait, 
akkor teljesen megszûnik az élõnek az elhunythoz 
való kötõdése, amely az idõ multával, esetleg felébred 
a hozzátartozóban. A fentiekben már említettem az 
egészségügyhöz való kötõdésemet –még boncmester 
is voltam – így számomra a hamvak – amelyek nem 
fertõznek – másképpen jelennek meg az emlékképem
ben, mint egy bomló test. Úgy gondolom a harmadik 
évezred kezdetén, már bármi elõfordulhat, sokfélekép
pen gondolkodunk egyéb dolgokról is, miért lenne ez 
másképpen az elmúlás utáni állapottal. Természetesen 
maximálisan figyelembe kell venni az írott és az íratlan 
kegyeleti „törvényeket”. 

———-Azt el tudom képzelni, hogy egy törvényes 
örökös teljesíti hozzátartozójának írásban adott véga-
karatát, miszerint hamvaiból egy festmény készül-
jön. Mi van akkor, ha ezt csak szóban hagyta meg, 
illetve ha több örökös van, s azok közül egy, nem 
tartja elképzelhetõnek ezt a fajta megoldást, mert 
õ szeretne kijárni a temetõbe, virágot vinni a sírra, 
mindenszentekkor gyertyát gyújtani…

Hamvak, melyek képekben maradnak fenn   
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———— Jómagam is elgondolkodtam ezeken a 
kérdéseken, illetve azon, hogy mi lesz a festménnyel, 
amikor a törvényes örökös is meghal, illetve ha több 
törvényes örökös van, és mind beleegyezik, akkor 
kinek a tulajdonába kerüljön ez a kép, hol kapjon hel
yet, és még sorolhatnám. Egyszóval nem egy egyszerû 
dolog ez, nem tudom Hollandiában, hogy oldják meg, 
csak azt, hogy ott egyre népszerûbb.

———-Bizonyára nagyon sokan borzasztó morbid-
nak tartják ezt az egészet, amirõl beszélgetünk, s az 
a kérdés is felmerül bennük, hogy mennyire mûvészi 
feladat az, amit ezzel vállalnál, és minden feltétel 
biztosított lenne-e ehhez?

———A hamvakból, bizonyos technikával nagyon 
jól formázható képet lehet festeni, tulajdonképpen 
felvinni a vászonra, s akár figurális, akár nonfiguratív 
formában jelenne meg a vásznon, úgy gondolom sem
mivel sem kevésbé mûvészi értékû, mint ha más any
aggal dolgoznék, mondjuk homokkal, kisebb kõüveg 
darabkákkal. 

A feltételek, a jogszabályi háttér, az örökösökre 
vonatkozó szabályok nem rám tartoznak, ezek egy más 
szakmának a kihívásai. . 

Részemrõl ez egy elképzelés, egy újabb szakmai 
lehetõség, amely nem megvalósíthatatlan, bizonyára 
sokak számára megbotránkoztató, s megint mások 
számára megnyugtató. 

———-Köszönöm, hogy megosztottad velünk a 
gondolataidat és egy új „temetkezési” perspektívát 
körvonalaztál fel, amely talán pro és kontra vélemé-
nyeket vált majd ki, amely véleményeket szívesen 
közreadunk – akár jogszabályalkotó, akár temetkezé-
si szakember, akár laikus kíván ehhez a kérdéshez 
hozzászólni – ennek a szakmai lapnak a hasábjain. 

Sas Erzsébet 
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– Mivel foglalkozik a Bt.?

– A cég 1996ban alakult. Ma már kizárólag 
koporsóliftek gyártásával, bérbeadásával, beüzemel
tetésével és szervizelésével foglalkozik.

– Tulajdonképpen mi az a „koporsólift”?
– A gép egy mechanikus 

leeresztõ szerkezet, mely azon 
kívül, hogy a sírásók munkáját 
megkönnyíti, szebbé, kulturál
tabbá és biztonságosabbá teszi a 
koporsó földbe helyezését.

Képzeljünk el egy krómozott 
acélból készült, négy talpon 
álló keretet, melyet két heveder 
keresztez. A keret állítható 1,60 
és 2,40 m között, ezáltal bármi
lyen típusú sírhoz használható.

A heveder nagyon erõs, szõtt 
vászonból készül, ezért nem 
okoz problémát akár egy nehe
zebb holttest, akár egy nehezebb 
koporsó sírbaeresztése.

– Mennyire bonyolult a szerke
zet használata?

– A koporsólift nem igényel 
nagy mûszaki felkészültséget, 
kezelése egyszerû, biztonságos. A 
kiásott sírnál a gépet felállítják, 
és üzembe helyezik. Ez maximum 
10 percet vesz igénybe. A kereszt
be kifeszített hevederre kerül a 
koporsó. A lift egyik lábánál talál
ható a fék, ennek a karnak a kien
gedésével kerül a koporsó végsõ 
nyughelyére. A leengedés után a 
keret egyik oldalán lekapcsolják 
a hevedert, amit a másik oldalon 
feltekernek a sírásók. Ezután elvi
szik a gépet, majd következhet a 
hantolás.

– Mi a helyzet a többi országban?

– Amerikában 1860 óta használják, rajtuk kívül 
– bár pár országban megtalálható – csak Magyaror
szág használja. Jelenleg 8 koporsólift mûködik az 
országban, de a terjeszkedés mind belföldre, mind 
külföldre folyamatos.                                         - k -

KOpOrsó LIFT
Interjú Feka Lászlóval, a DOORS Plus Bt.  tulajdonosával 
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ELÕKÉsZÜLETEK, TErVEK A 2004. ÉVrE
Hírek:                  
   Idén szeretnénk a vezetõségi gyûlésünket az OTEI. elnökségi ülésével egyidõben tartani, hiszen a rokonszervezetek gondolata

ikkal is erõsíthetik egymást. A gyûlés várható idõpontja 2004.március 30.
   Egyesületünk több tagszervezetében is vannak olyanok, akik ebben az évben végeznek a Kertészeti Egyetemen, és diplomamun

kájukat a temetõ kertészet témából írják. Egyiküket fel is kértük, hogy említsen néhány gondolatot munkájából                   „Tél 
vége tavasz kezdete a sírkertekben” jelmondattal. 

A tavasz és a temetõ furcsa kettõsséget alkot. A tavasz az örök megújulás, a temetõ az elmúlás szimbóluma. Mindezek ellenére 
a kora tavasszal dísznövényekkel beültetett hantok látványos színfoltjai a sírkerteknek. A hótakaró 
eltûnését követõen elsõ feladat, hogy a lombtakarótól és a lehullott fagalylyaktól tisztítsuk meg a 
sírokat, valamint a téli díszítések nyomait, a fenyõgallyakat és egyéb más örökzöld takarókat, elfon
nyadt növényeket, koszorúkat távolítsuk el. Erre azért van szükség, mert az elolvadt hó tartós vizes 
takarót képez, és kiszorítja a letakart növényeket, gyengékké, megnyurgultakká teszi a korai hajtá
sokat. A tápanyagutánpótlás  ha õsszel elmaradt   a tövek tisztításával, lazításával egyidejûleg a 
következõképpen végezhetõ el: a sírhant felületét kerti komposzttal kevert 
tõzeggel kb. 23 cm vastagon egyenletesen borítsuk be, majd forgassuk a 
talajfelszín felsõ rétegébe. Az így elõkészített talajba különféle hagymákat, 

gumókat melegházi növényeket ültethetünk. A hagymás növényeket cserépbe, vagy a megfelelõ 
ültetési magasság figyelembevételével gruppokba talajba ültessük, majd a talajt borítsuk le fahánccsal 
vagy drénréteggel. Amennyiben tálba, illetve cserépbe ültetünk, ügyeljünk arra, hogy az edény alján 
legyenek vízelvezetõ nyílások.

 Molnár Zsuzsanna
Mezõgazdasági mérnõk hallgató

Nemzetközi Kõkonferencia Pilisvörösvár 2004.február 28.
Február utolsó hétvégéjén tartotta meg a Kõfaragók és Mûkõkészítõ Vállalkozók Országos Ipartestülete az immár ötödik alkalom
mal megrendezésre kerülõ Nemzetközi Kõkonferencia címû rendezvényét, amelyre egyesületünk vezetõje is meghívást kapott. 
A kegyeleti szolgáltatás, és a temetõ kultúra jegyében folyt pódium beszélgetés több neves szakértõ bevonásával. Jelenlétével 
megtisztelte társaságunkat többek között Prutkay János a BM település Településüzemeltetési Irodájától, de képviseltette magát 
a BTI. Rt. (Somogyi Tibor), az OTEI. , több vidéki, valamint egyházi temetõt fenntartó, üzemeltetõ, sõt kõfaragó, és jogász is. 

TEMETÕKERT KONFERENCIA 2004.
Egyenlõre még csak a tervezés idõszakában jár az idei konferencia, amit május 21én (péntek) újból Kecskemétre tervezünk. 
A témáját illetõen a szokásos taggyûlés megtartása után számos új, érdekes dolgot szeretnénk ismét a részt vevõk figyelmébe 
ajánlani. Többek között részletesen foglalkoznánk az egyházi temetõk helyzetével, lehetõségeivel, a fõváros illetve az OTEI. példa
mutató szerepével a temetõ kultúra terén, valamint a törvénymódosítás tapasztalatairól. Szívesen kérnénk fel a fiatal diplomaké
szítõket munkájuk ismertetésére. A már hagyománnyá vált,  „ismerjük meg hazánk temetõit” programunkban Nyíregyháza és 
környéke temetõinek bemutatását céloztuk meg, reméljük minél nagyobb sikerrel. Terveink szerint szerepet kapna a törvénymó
dosítás vizsgálata, valamint a Nemzeti Kegyeleti Bizottság képviselõje szólna mindennapjaink egyik figyelemre méltó feladata a 
jeles, híres emberek sírjainak, síremlékeinek, védelmében, és ismertetné a lehetõségeket. A kiállítás nélkülözhetetlen része lenne 
természetesen a szakmai bemutatók, kiállítók jelenléte (temetõi adminisztráció, ravatal felszerelés, hatékony üzemeltetési eszkö
zök, gépek, stb.)

www.temetokert.hu
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A társaságunk 15 éve kegyeleti kellékek gyártásával, 
forgalmazásával foglalkozik.

Tevékenységünket Ajkán, Budapesten és Magyar
polányban 50 fõvel végezzük.

KEGYELETI TEXTÍLIÁK GYÁRTÁSA 

A társaságunk fõ tevékenységét a kegyeleti textilter
mékek gyártása jelenti.

Tevékenységünkre a magasfokú szervezettség, minõ
ségbiztosítás, számítógépes rendszerek üzemeltetése 
jellemzõ úgy a tervezés, mint a gyártás során. A minõ
ség, valamint a termelékenység növelése érdekében a 
temetkezési kellékek gyártásához speciális célgépeket, 
berendezéseket használunk.

Mivel termékeinket nem csak a hazai, de több 
európai ország piacán is értékesítjük, különösen nagy 

gondot fordítunk azok jó minõségére. Folyamatos cél
kitûzésünk, hogy vásárlóinknak a legjobb szolgáltatást 
nyújtsuk.

HÍMZÉS

A hímzést kézi vezérlésû lassé és lánchímzõ, vala
mint nagy teljesítményû számítógéppel vezérelt ipari 
hímzõgépekkel végezzük.

A világviszonylatban is a legjobbnak számító terve
zõrendszerünkkel készítjük el a hímzõgépek vezérlõ 
programjait. Munkáink során több ezer számítógépes 
programot készítettünk el, adaptáltunk meglévõ prog
ramokat. Grafikai tervek, hímzõ programok internetes 

küldésére, fogadására Ajkán és Budapesten is felkészül
tünk.

AZ ALApOKTóL A KÉsZTErMÉKIG

Az ajkai központi telephely

Számítógéppel vezérelt hímzés

MANTEX Ipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
8400 Ajka, Széchenyi u. 186.   Tel./Fax: +36 88 214 099
Email: mantex@mantex.hu      Http: www.mantex.hu



CSIPKE ÉS ROJTGYÁRTÁS

Kegyeleti termékeink minõségénél a hímzés mel
lett meghatározó jelentõségû a díszítõ elemként hasz
nált rojtok, csipkék kivitele. Saját csipkegyártó részle
günkben kizárólag a temetkezési igényeknek megfelelõ 
teremékeket gyártunk. Az itt alkalmazott legkorsze
rûbb rendszer sem Magyarországon, sem a környezõ 
országokban nem található. 

 

FORMARUHA GYÁRTÁS, DRAPÉRIÁZÁSOK

Varrodánkban 10 éve készítünk vállalkozások, intéz

mények részére formaruhákat, díszruhákat. Az egysé
ges arculati tervek alapján készült irodai, és temetkezé
si ruhák egyrészt hozzájárulnak a temetési szertartások 
színvonalának az emeléséhez, másrészt nagymértékben 
emelik a cégek imázsát.

Ravatalozó helyiségek, bemutatótermek drapériáit 
az ország szinte minden pontján készítettünk.

KOpOrsó GYÁrTÁs, FOrGALMAZÁs

Az utóbbi években egyre meghatározóbbá vált a 
teljesen elõkészített, kárpitozott koporsók alkalmazá
sa. Ezt a tendenciát már 2000 évben felismertük, és 
elkezdtük a bélelt koporsók forgalmazását. 2002 évben 
üzletrészt szereztünk a koporsógyártást végzõ Casket
Hungary Kftben. Jelenleg mintegy ötven fajta koporsót 
forgalmazunk.

HITVALLÁS

Társaságunk eredményes fejlõdése, boldogulása 
érdekében mindig arra törekszünk, hogy tevékenysé
günk fókuszában a partnereink igényeinek magas fokú 
kielégítése legyen. 

Ennek érdekében a következõkre 
köteleztük el magunkat:

 Megrendelõ partnereink részére csak jó, a törvényi 
elõírásoknak megfelelõ, az alkalmazás célját teljes mér
tékben kielégítõ termékeket szállítunk.

  Termékeinket, gyártási eljárásainkat, minõségügyi 
rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.

  Csak olyan beszállítókkal építünk ki kapcsolatot, 
akik a termékeikkel a megbízható, egyenletes minõ

ség eléréséhez hozzájárulnak.
  Folyamatosan követjük a 

hozzátartozók, a temetke
zési szolgáltatók igényei
nek változását, új termék
ötletekkel szolgálunk.  
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Beszélgetésünk legfontosabb momentuma 
az Európai Uniós tagságunk és természetesen 
a vele járó változások.Errõl kérdeztük Janzsó 
Lajost a Kft vezetõjét. 

– A Kûhidi Stúdió Kft. lezárja lassan az 
elmúlt kereskedelmi évet, természetesen ennek 
kiértékelését meg fogjuk tenni, de annyit eláru
lok, hogy minden a várakozásoknak megfelelõ
en történt. Komoly segítség volt cégünk számá
ra a 2003 – ban megrendezet Temexpo szakipari 
kiállítás és vásár, ahol a szakmának sikerült 
bemutatni cégünket és termékeinket. Termé
szetesen a legnagyobb segítséget mint mindig, 
partnereink nyújtották azokkal a szakmai taná
csokkal és termékek iránti igényeikkel, melynek 
eredménye, hogy termék portfólionk szélesedett 
és színesebb lett. Mint az élet minden területén, 
így a mi területünkön is folyamatosan változnak 
az igények. Az Usluga termékekre a sötétebb 
színek voltak jellemzõk, mára az általunk kínált 
teljes modellválaszték rendelhetõ: sötét, világos 
és teljesen natúr színben. Az Usluga és a Kûhidi 
Stúdió Kft. szoros munkakapcsolatának köszön
hetõen új és alacsonyabb árfekvésû termékekkel 
bõvült cégünk az elmúlt hónapokban.

– Európai Unió? 
– Ez mindenki számára egy igen komoly 

kihívást fog jelenteni. Természetesen a szak
ma minden területét érinteni fogja, mind a 
szolgáltatókat mind a forgalmazókat. Cégünk 
folyamatos lépéseket tett annak érdekében, ter
mészetesen a gyárral egyetemben, hogy termé

kei megfeleljenek azon elvárásoknak, melyeket 
a csatlakozás teremtett illetve teremteni fog. 
Termékeink környezetbarát technológiával 
készülnek, megfelelnek azon elvárásoknak és 
jogszabályoknak melyet minden gyártónak be 
kell tartania, hiszen ennek hiányában nem tudja 
majd termékeit forgalomban tartani. Az Usluga 
mint gyártó, folyamatos beruházásokat hajt vég
re, hiszen termékeit ezután nem csak Magyaror
szágon, hanem az Európai Unió tagországaiban 
is kívánja forgalmazni a Kûhidi Stúdió Kft 
segítségével. 

– Milyen célokat tûztek ki, az elkövetkezõ 
kereskedelmi évre? 

– Céljaink két nagy csoportra bontanám, az 
egyik ami természetesen számunkra fontosabb, 
a magyarországi tevékenységünk bõvítése, illet
ve partnereink igényeinek mindenkor megfelel
ni. A másik, ami természetesen számunkra mint 
mindenki számára új piacot és lehetõségeket 
jelent, az Európai Unió. Nos, mivel ismerjük a 
magyar kereseti és kínálati arányokat ez nagy 
segítség, az Unióban az arányok viszont vélemé
nyem szerint mások. 

A további jó és eredményes együttmûködés 
reményében szeretném ezúton is megköszönni 
partnereinknek, hogy hozzásegítették cégün
ket ahhoz, hogy munkánkat minõségi módon  
végezhessük.

  (K. K.)

Interjú Janzsó Lajossal a KÛHIDI STÚDIÓ Kft. vezetõjével



Kaposvárott, a 2003-as esztendõben a Halottak napi meg-
emlékezést meghittebbé tette, egy összefogással létrehozott 
megemlékezés. Ezen a bensõséges rendezvényen, a város több 
jeles személyiségére úgy emlékeztek, hogy sírjukat felújították, 
s az elhunytak elõtt, életüket méltató beszédekkel, s a tisztelet 
virágaival hajtottak fejet.  

A 12 felújított sírban nyugvó neves személyiségbõl Dr. 
Hoss József és Gönczi Ferenc életútját mutatjuk be.

A neves személyiségekkel egyidejûleg. a Kegyeleti Park 
mögötti urnaparcellában, a Somogy Megyei Temetkezési KFT. 
által felállított Mária szobrot, Agg József fõesperes  szentelte 
fel.   

Dr. Hoss József 
Születési idõ: 1881.  

Halálozás ideje: 1969.
F o g l a l k o z á s /

beosztás: Apostoli 
fõjegyzõ, apátplébá
nos

1881. szeptember 
22én Újnépen szüle
tett. Pappá 1906. júni
us 30án szentelték. 
Tanulmányait Buda

pesten a Pázmány Tudomány Egyetem teológiai fakul
tását végezte. A megyéspüspök a felszentelése után 
Zalaszántóra helyezte káplánnak, majd még ugyanezen 
évben Bécsben Szent Ágostonról nevezett Felsõbb Pap
nevelõ Intézetbe került. 1908ban a teológiai doktorává 
avatják és ebben az évben Berzencére kerül káplánnak. 
1909ben a megyéspüspök Veszprémbe hívja, ahol a teo
lógusok lelki gondozását bízza rá. 1915ben Veszprém
ben a  dogmatika tanára lesz és egészen 1923ig szolgált 

itt. 1913 és 1920 között a Veszprémi Hírlapot szerkesz
tette. Még 1922ben a hollandiai Tilbourgban missziós 
tanulmányúton járt. 1923ban Kaposvár plébánosának 
nevezik ki. Kinevezése után elsõ dolga a világháború 
alatt elvitt harangok helyett újak szerzése. Plébánossága 
alatt városunkban a katolikus hitélet egészen fellendült 
1924. március 9én apáttá nevezték ki. 1936ban Veszpré
mi praelátus kanonok, 1949ben nagypraepost lett. 1939
44. között a Magyar Élet Pártja programjával Veszprém 
megye országgyûlési képviselõje volt.

1969ben hunyt el. Munkája: A kaposvári plébániák 
története (Veszprém, 1948.)

Sírja Kaposváron a Keleti temetõben található

Gönczi Ferenc
1861. július 29én 

Nemesrádon  (Zala 
megye) született. Apja 
borkereskedõ volt, aki 
korán meghalt, így any
ja gondoskodott a neve
lésérõl. Tanulmányait 
elõször Nagykanizsán, 
majd Zalaegerszegen 
folytatta. 1880ban tan
képesítõi vizsgát tett, és 
mint nevelõ egy évet Istvándiban töltött. Ezt követõen 
tanítóként dolgozott különbözõ iskolákban. Késõbb a 
Közoktatási Minisztériumban, majd a Pest megyei Kirá
lyi Tanfelügyelõségen dolgozott. 1912ben került Kapos
várra. 1922tõl a Somogy megyei Múzeum Egyesületnek 
az ügyvezetõ igazgatója. Ebben a minõségében sokat 
tett a Somogy megyei Múzeumok felvirágoztatása érde
kében. A néprajz és „egyke irodalom“ terén írt szakcik
keket és tanulmányokat. A néprajztudomány országos 
szaktekintélye volt.

1948ban halt meg, holttestét a Keleti Temetõben 
helyezték örök nyugalomba.

Munkái:   A somogyi betyárvilág (Kaposvár, 1944.)
           Göcsej népköltészete (Zalaegerszeg, 1948.)
          A Muraköz és népe (Budapest, 1935.)
           Göcsej és Hetés (Kaposvár, 1914.)
           Somogyi gyermek (Kaposvár, 1937.)

Puskás Béla

Jeles személyiségek sírjainak felújítása Kaposvárott 
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1941 nyártól Kárpátcsoprot néven mintegy 60 ezer magyar 
katona látott el megszállási feladatokat Ukrajánában. A tevé
kenység végrehajtása során folyamatosan voltak veszteségeik, 
halottaikat a szálláshelyük mellett kialakított temetõkben 
temették el. 1942ben és 43ban a 2. magyar hadsereg frontra 
küldése során mintegy 200 ezer magyar katona került ki a 
szovjet frontszakaszra. A megszállás ideje alatt pontos kimu
tatás készült az elesett katonákról és a temetõkrõl. A helyek 
ismertek, a beazonsításukhoz az szükséges, hogy Ukrajnával 
is legyen államközi szerzõdés a temetõk gondozására. A tábor
helyek mellett kialakított katonatemetõket a tábori lelkész 
szentelte meg – a magyar katonai hatóságok ezt követõen arra 
törekedtek, hogy a magyar katonahalottakat ezekbe a teme
tõkbe temessék. A pravoszláv vallású Ukrajna és Oroszország 
temetõiben valószínûleg vallási okoból nem temettek magyar 
katonát. Egyes esetekben azonban valószínûleg ilyen temetés 
is elõfordult. A temetõk gondozására az 1970es évektõl több
ször, majd 1985tõl rendszeresen volt próbálkozás. A szovjet 
hatóságok ettõl azonban elzárkóztak. Változás a gorbacsovi 
idõszak vége felé következett be, majd igazi áttörés a Szovjet
unió széthullása után történt. Igazán rendezettnek azonban 
még nem nevezhetõ ez az állapot.

Magyarország területén a magyar katonahalottakat a lakos
ság a helyi temetõkben temette el. Ezek a temetõk jelölve 
voltak, és zömükben jelenleg is meg vannak. Sajnos elõfordult 
olyan eset is, amikor a katonasírokra rátemetések történtek. 
Általánosságban elmondható, hogy ezeket a sírokat a temetke
zési szakemberek gondozzák. Kivétel ott van, ahol elsõ világ
háborús katonatemetõkbe temették a második világháborús 
halottakat. Ezek a temetõk kevésbé gondozottak, „haldokla
nak” (pl. Kaposváron, de az ország más részein is találhatók 
ilyen temetõk.) A kaposvári elsõ világháborús temetõben 
egyébként a mai politikai térkép szerint 16 nemzet katonafiai 
nyugszanak. Valószínûleg az ország más elsõ világháborús 
temetõivel is ez a helyzet.

A 20. században kb. 1 millió embert veszített Magyar
orzság, akiknek több mint a fele más országokban van eltemet
ve. A második világháború során elvesztett kb. 300 ezer halot
tunk 2/3a nyugszik idegen országban (Oroszország, Ukrajna, 
Románia, Szlovákia, Lengyelország, Jugoszlávia, Ausztria, 
Németország). Magyarországnak nincs arra lehetõsége, hogy 
katonahalottait exhumálja és hazahozza. Arra azonban van 
lehetõség, hogy azokon a helyeken, ahol nagyobbak voltak a 
magyar katonai veszteségek, központi temetõkbe lehetne ösz
szegyûjteni az egyes halottakat, amelyet viszonossági alapon 
már lehetne gondozni akár a helyi lakosságnak is. Második 
világháborús katonasírok, katonatemetõk exhumálása még 
nem régészeti dolog. Beazonosítás a magyar katonák esetében 
csak a „dögcédula” alapján lehetséges akkor, ha az fellelhetõ. 
Tömegsírokban csak az állapítható meg, hogy az illetõ katona 
oda lett eltemetve, és származása magyar. Ma már a volt Szov
jetunió területén is létre lehet hozni olyan temetõket, mint ami
lyenek a szovjet katonák részére Magyarországon készültek. 
Ma már elvárható, hogy a helyi szervek és a lakosság viszonos
sági alapon gondozza ezeket a temetõket is. Így õk is joggal 
várhatják el tõlünk, hogy mi is gondozzuk a Magyarországon 

nyugvó katonáik sírját. Jó példa erre Ausztria és Olaszország, 
ahol egyformán gondozzák a saját és az idegen nemzetiségû 
katonák sírjait.

A katonatemetõk kutatása során kiemelten foglalkoztam 
Somogy megye háborús veszteségeivel, ezek szerint a megyé
ben 5916 fõ különbözõ nemzetiségû katona és 4498 fõ polgári 
személy esett áldozatul.

Zsidó személyek közül 4034 fõt deportáltak, és kb. 1000 fõt 
vittek el munkaszolgálatra. Úgynevezett árjazsidók közül kb. 
400 fõt hurcoltak el. Somogy megye zsidó lakosságából mintegy 
700800 fõ élte túl a deportálást és a megsemmisítõ táborokat.

A rudkinói temetõbe eddig 17.394  magyar honvéd marad
ványait  köztük 2164 munkaszolgálatost   temettek újra. 
Teljes befogadóképessége meghaladja a 50.000 fõt. A központi 
emlékmû a magyar államiságot szimbolizáló három kettõs 
kereszt, a parcellákban egyszerû – a magyar temetkezési szoká
soknak megfelelõ – sírkeresztek állnak, a munkaszolgálatosok 
parcelláját menora jelöli.

- P. B. -

 Emléktúra rudkinóba
 A Mártírok és Hõsük közalapítvány autóbuszos emléktú

rát szervez az oroszországi Rudkinóba
Ideje: 2004. augusztus 1926ig. 
Útvonal: Kaposvár  Budapest – Csop – Munkács – Lvov 

– Rivne – Kiev  (szállás 1 éjszaka)– Voronyezs (szállás 2 éjsza
ka)– Harkov – Poltava  Kirovohrád  Odessza  (szállás 3 éjsza
ka)– Galati  Broila – Buzav – Ploesti – Sinaia – Brassó – Fogaras 
– Nagyszeben – Sebes – Déva – Arad – Nagylak – Budapest 
– Kaposvár   

Várható költségek: Szállás: kb. 120130 Euró/fõ  Utazás: 
(Kb: 3500 km.) kb. 20  25000 Ft./fõ.  Az érdeklõdõknek részle
tes programot küldünk.

Jelenkezés:  Somogy Temetkezési Kft. Kaposvár Mezõ u. 2.  
                    Telefon/fax: 82/528510
                     Puskás Béla 30/9864 352
                     E. mail. temetkez@axelero.hu
                                  puskás.bela@axelero.hu

“Hol sírjaink domborulnak”
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1998. õszén magánszemélyek és szervezetek kezde
ményezésére a Somogyért Egyesület, a Kaposvárért 
Közalapítvány, a Városszépítõ Egyesület, a Római Kato
likus Püspökség és a Somogy Megyei Temetkezési Szol
gáltató Kft. létrehozta a Mártírok és Hõsök Alapítványt. 
Az alapítvány célkitûzései között szerepelt Somogy 
megye temetõiben lévõ katonasírok ápolása, felújítása, 
a megyében lévõ katona emlékmûvek, emlékhelyek 
gondozása, valamint Kaposváron a Hõsök Temploma 
elõtti területen méltó emlékmû állítása minden katona 
hõs emlékére.

A bírósági bejegyzését követõen a kuratórium fel
ajánlotta a csatlakozás lehetõségét Kaposvár Megyei 
Jogú Város és Somogy megye képviselõtestülete számá
ra. Miután mindkét képviselõtestület csatlakozott az ala
pítványhoz, a bíróság közalapítványként és közhasznú 
szervezetként jegyezte azt be.

2000. május utolsó vasárnapján – a Hõsök napján 
– minden katona hõs emlékére a Hõsök temploma elõtti 
területen emlékmûvet avattak. Az év II. felében széles 
körû kutatómunkát folytattak annak érdekében, hogy 
összegyûjtsék az I. és II. világháborúban elesett katona 
és polgári személyek névsorát. 2001ben több mint 1100 
katona és polgári személy nevét vésették fel a Hõsök 
temploma belsõ falán elhelyezett márványtáblákra. 
Ezzel egy 1932ben megfogalmazódott nemes szándék 
vált valóra. Az emléktáblák leleplezésére május 27én a 
hõsök napja keretében került sor.

A Kaposvári Keleti temetõben valamennyi katona
sírt felújították, és virággal ültették be. A Hõsök teme
tõjében 29 méltatlan körülmények között lévõ magyar 
katonasírt exhumáltak és a temetõ díszesebb szakaszá
ban újratemették. Az összetört sírjelek közül mintegy 30 
dbot kicseréltek. 2001ben a HM. Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Hadisírgondozó Iroda támogatásával 2001. 
május 27én felavatták Dunántúl egyetlen II. világhábo
rús katona temetõjét.

A Somogy Temetkezési Kft. közremûködésével 2003. 
május 12én az Inke községben eltemetett 17 orosz kato
na – maradányaikat exhumálták  és a földi maradvá
nyokat a Kaposvári Keleti temetõ kegyeleti parkjában, 
helyezték örök nyugalomba.

Rendszeresen megemlékeztek a doni katasztrófáról, 
az 1848as forradalom és szabadságharcról, a Hõsök 

napjáról, az 1956os forradalomról és a halottak napjá
ról.

Folyamatosan újítják fel és gondozzák a katona síro
kat, katona emlékmûveket. Hatékony együttmûködést 
alakítottak ki a Kaposvári Noszlopy Gáspár és Taszári 
Veterán Repülõsök Nyugdíjas Klubjával.

2004ben a szokásos rendezvényeken túlmenõen 

emléktúrát szerveznek Rutkinóba (agusztus 1926.) Ter
veik között szerepel a kaposvári keleti temetõben lévõ 
106 magyar és bolgár katona sír exhumálása és újra 
temetése a Kaposvár Hõsök temetõjében kialakított II. 
világháborús parcellákba.

„Csak törpe nép feledhet õs nagyságot,
csak elfajult kor hõ elõdöket.
A lelkes eljár õsei sírjához, s gyújt
fényénél új szövétneket.”

Garai János versébõl

Közalapítvány a hõsökért
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sírfeliratok
Puskás Béla : „Temetõk üzenete „ címû könyvébõl 

„Kit élete legszebb hajnalán
Oly hirtelen elrabolt a halál,
Életed örömet, halálod
Örökös bánatot hozott”

   „A Te szíved már nem fáj,
   De a miénk vérzik,
   Mert a fájdalmat az élõk érzik” 

„Nézd a szememben könnyek,
Hidd el tenéked könnyebb.
Csak járom az utam végig,
Hogy szálljak hozzád az égig.”

  „Ma szomorúbb lett a föld,
  S fakóbb az ég színe,
  Egy szív állt meg örökre,
  A kisfiúnk szíve”   








