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Ked ves Ol va só! 
Szer kesz tõ tár sa im, és e lap ha sáb ja in ma guk ról hírt adók 

írá sa i nak kéz hez vé te le kor öröm mel töl tött el, hogy men  nyi 
ese mény tör tént az el múlt idõ szak ban, a ke gye le ti szak má ban. 
Ter mé sze te sen gond és meg ol dás ra vá ró fel adat is van bõ ven, 
nem kü lön ben azok nak a jog sza bály ok nak a meg al ko tá sa, ame-
lyek mint min den szak má nak, a ke gye le ti szak má nak is az alap-
ját kell, hogy ké pez zék. 

A ki ál lí tá sok nak, se sze ri, se szá ma, amely a szak ma el hi-
va tott sá gán túl, a mi nõ ség, a men  nyi ség és a meg mé ret te tés 
vál la lá sát mu tat ja. A si ke rek – a szak mán be lül bár ki is éri el 
õket – ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a ke gye le ti szak ma 
már eu ró pai szín vo nal lal mér he ti ma gát, ahogy ezt a Kar sol 
Brünóban meg ta pasz tal hat ta.

A kí nai, va la mint az amsz ter da mi szak mai út ról ho zott 
in for má ci ók be te kin tést en ged nek más né pek, más kul tú rák 
ke gye le ti éle té be, amel  lyel is me re te ink bõ vül nek, s akár öt le te-
ket is me rít he tünk - át ül tet he tünk ha zai ke gye le ti mun kánk, 
szol gál ta tá sa ink szí ne sí té sé re.

Szer kesz tõ tár sa im mal si ker ként köny vel het jük el azt is, 
hogy egy re töb ben ve szik a fá radt sá got és meg ke res nek ben nün-
ket, ele get té ve an nak a fo lya ma tos fel hí vás nak, hogy az új ság 
at tól lesz szí ne sebb, in for ma tí vabb, szé le sebb kör ben ér dek lõ-
dést ki vál tó, ha mi nél töb ben kül de nek tá jé koz ta tást sa ját ré gi ó-
juk, vagy ép pen szû kebb pát ri á juk ese mé nye i rõl. 

A hir de té sek szá ma is jól ala kul, ami nek kö szön he tõ en ez a 
ka rá csony elõtt meg je le nõ lap 28 ol dal lal je lent kez het. 

A két ol da las hír ro va tunk is azt mu tat ja, hogy a szak ma 
ál lan dó vál to zá son, fej lõ dé sen megy át, az ese mé nyek fon tos 
in for má ci ó kat hor doz nak, s a ke gye le ti szak ma bár mely ágá ban 
dol go zók ér de kel tek ab ban, hogy dol ga ik ról, si ke re ik rõl, vagy 
ép pen gond ja ik ról mi nél szé le sebb kör kap jon tá jé koz ta tást. 

Ked ves Ol va só! 
Szer kesz tõtár sa im ne vé ben is kö szö nöm egész évi meg tisz te-

lõ fi gyel mét, bi zal mát. Az év leg szebb ün ne pe a sze re tet ün ne pe 
elõtt kí vá nunk Ön nek és Csa lád já nak, va la men  nyi mun ka és 
üz let tár sá nak ál dott bé kés ün ne pe ket, és a 2005-ös esz ten dõ re 
jó egész sé get, si kert és bol dog sá got.                               

Sas Er zsé bet

 fõ szer kesz tõ 
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A ren dez vény im már ha gyo má nyo san az ön kor mány za to-
kat, a he lyi köz szol gál ta tó szer ve ze te ket, vál lal ko zá so kat érin tõ, 
idõ sze rû szak ma po li ti kai, jo gi, köz gaz da sá gi sza bá lyo zá si, költ-
ség ve té si-pénz ügyi, fej lesz té si, il let ve tá mo ga tá si kér dé sek kel 
fog lal ko zott. A te met ke zé si szak mát érin tõ kér dé sek a dél utá ni 
szek ció ülé se ken ke rül tek meg vi ta tás ra. A Te met ke zés, zöld fe lü-
let-gaz dál ko dás, ké mény sep rés szek ció ve ze tõ je Maj sai Sán dor, a 
Bel ügy mi nisz té ri um Te le pü lés üze mel te té si Iro da ve ze tõ je volt. 

A szak mát kép vi se lõ te met-
ke zé si szak em be re ket el sõ-
sor ban Prutkai Já nos a BM 
Te le pü lés üze mel te té si Iro da 
ta ná cso sa ál tal tar tott elõ adás 
ér de kel te. A je len tõs vál to zás 
a te met ke zé si szol gál ta tás ban 
cí mû elõ adás el sõ sor ban „A 
te me tõk rõl és a te met ke zés rõl 
szó ló 1999. évi XLIII. tör vény 
(a to váb bi ak ban: Tv.) és a Tv. 
vég re haj tá sá ról szó ló 145/ 

1999. (X. 1.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) mó do sí tá sá val 
kap cso la tos kér dé sek kel fog lal ko zott. Prutkai Já nos elõ adá sá ban 
hang sú lyoz ta, hogy a „Tv. és a R. alap ve tõ en tel je sí tet te a meg al-
ko tá sa kor ki tû zött cé lo kat. Ja vult a ke gye le ti igé nye ket ki elé gí tõ 
szol gál ta tá sok szín vo na la. A jog sza bály ok ha tály ba lé pé se óta 
szer zett ta pasz ta la tok azon ban a nor ma szö veg to váb bi pon to-
sí tá sát, he lyen ként ki egé szí té sét igény lik, se gít ve az elõ írá sok 
gya kor la ti vég re haj tá sát.

A Tv. mó do sí tás tar tal mi lag ki ter jed kü lö nö sen a te met ke zé si 
szol gál ta tás fo gal má nak ki egé szí té sé re, a te lep hely lé te sí té sé re, 
az en ge dé lye zé si el já rás rend jé re, a te me tõi dí jak al kal ma zá sá ra, 
a hi ány zó te me tõ lé te sít mé nyek meg épí té sé nek meg hosz  szab bí-
tott ha tár ide jé re, a te me té si he lyek kel és az el te me tés sel kap cso-
la tos pon to sí tó ren del ke zé sek re.

A ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint, te met ke zé si szol gál ta tás 
vég zé sé re gaz dál ko dó szer ve zet ak kor ala pít ha tó, ha a vál lal ko-
zó szék he lye (te lep he lye) sze rint il le té kes jegy zõ ah hoz elõ ze-
te sen hoz zá já rult. A gya kor lat be bi zo nyí tot ta, hogy a ha tá lyos 
sza bá lyok a te lep hely ki ala kí tá sá ra és az en ge dé lye zé si el já rás ra 
elég te le nek, a jog biz ton sá got ve szé lyez te tik. A mó do sí tá sok 
egyik fõ cél ja, hogy a te lep hely lé te sí té sé nek fel tét ele it át ala kít sa. 
Egyes te met ke zé si szol gál ta tá sok nál szi go rúbb fel té te lek, elõ írá-
sá ra ke rül sor. Más eset ben, a gya kor la ti re a li tá sok hoz iga zod va, 
egy sze rûbb el já rá si rend ke rül be ve ze tés re.”

Jel zés sze rû gon do la tok az elõ adás ból:
- Szû kül a te lep hely en ge dély hez kö tött szol gál ta tá sok kö re. 

Az el hunyt hû té se, a ha lott szál lí tó jár mû tá ro lá sa, il let ve a te met-
ke zé si szol gál ta tá sok kö zül a te me tés fel vé tel, az el hunyt te me-

tés re va ló elõ ké szí té se és a te me tés hez szük sé ges kel lé kek kel 
tör té nõ el lá tá sa te kin te té ben lesz a te lep hely en ge dély kö te les. 

- A te me tés fel vé tel (fel vé te li iro da) és a ha lott szál lí tó jár mû 
tá ro lá sa cél já ból lé te sí tett te lep hely en ge dé lye zé se nem vál to-
zik. 

- Ha a te lep he lyen a te met ke zé si szol gál ta tá sok kö zül az 
el hunyt te me tés re va ló elõ ké szí tõ te vé keny sé get is vé gez nek, 
il le tõ leg en nek so rán el huny tat tárol nak, az öve ze ti be so ro lás 
sze rin ti vé dõ tá vol sá got be kell tar ta ni. 

- Nem kell en ge dé lyez tet ni a te me tõ ben, te met ke zé si em lék-
he lyen, ham vasz tó üzem in gat la nán lé te sí tett te lep he lyet. 

- A Tv. mó do sí tás pon to sít ja a te me tõi dí jak al kal ma zá sát. 
Há rom díj cso port kü lön böz tet he tõ meg: a sír hely díj, a te me tõ-
fenn tar tá si hoz zá já ru lás dí ja, a lé te sít mé nyek igény be vé te li dí ja. 

- A Tv. elõ ír ta, hogy a hi ány zó te me tõi lé te sít mé nye ket, inf-
rast ruk tú rát a te me tõ tu laj do no sok nak 2004. ok tó ber 1-ig kell 
meg épí te ni. An nak el le né re, hogy eb ben van nak ered mé nyek, 
fõ leg a kis te le pü lé sek az elõ írt ha tár idõ ig nem lesz nek ké pe sek 
a kö ve tel mé nyek nek ele get ten ni. Tör vény sér tést el ke rü len dõ, 
in do kolt a ha tár idõ 2006., il let ve 2009. de cem ber 31-ig tör té nõ 
meg hos  szab bí tá sa.”

Ter je del mi okok mi att ar ra nincs le he tõ sé günk, hogy min den 
vál to zást sor ra ve gyünk. Ter ve ink sze rint a kö vet ke zõ – ta va szi 
– szám ban a mó do sí tá sok kal rész le te seb ben fog lal ko zunk. A tör-
vény ha tály ba lé pé sé vel egy idõ ben vár ha tó an 2005 ta va szán a 
szak mai szer ve ze tek egyet ér té sé vel re gi o ná lis ta nács ko zá so kat 
szer ve zünk – elõ ször Ka pos vá ron - an nak ér de ké ben, hogy a 
szak ma gya kor lói, irá nyí tói, a fel ügye lõ ha tó ság kép vi se lõi a vál-
toz ta tá so kat meg is mer jék, meg ért sék.

Szek ré nyes And rás a 
S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g 
Me gyei Te met ke zé si Vál la lat 
igaz ga tó ja „Új meg ol dá sok 
és le he tõ sé gek - szín vo na la-
sabb ke gye le ti szol gál ta tás” 
cím mel tar tott ér de kes sok új 
öt le tet, meg ol dá si le he tõ sé get 
tar tal ma zó elõ adást. Elõ adá sá-
ban hang sú lyoz ta a nem zet-
kö zi ki te kin tés fon tos sá gát, a 
ta pasz ta la tok ha zai al kal ma zá-
sá nak le he tõ sé ge it. Szem lé le-
tes esz kö zök kel mu tat ta be azo kat az ered mé nye ket ame lye ket a 
gya kor lat ban - Nyír egy há za te me tõ i ben - meg va ló sí tot tak. Jól esõ 
ér zés volt lát ni, hogy ki csiny ha zánk ke le ti fe lé ben egy vá lasz tott 
szak má ját el hí va tot tan gya kor ló igaz ga tó olyan ered mé nye ket 
ért el, amely re az egész szak ma büsz ke le het.

Pus kás Bé la

Településüzemeltetési szakmai nap



Ke gye le ti kö té szet – ahogy az if jú ság lát ja
A Ker té sze ti (Corvinus) Egye tem Ker té szet-tu do má nyi Ka rán 9 éve meg ren-

de zés re ke rül az õszi ke gye le ti vi rág kö té sze ti ver seny ta nu lók nak ill. egye te mi és 
fõ is ko lai hall ga tók nak. A kö té sze ti ver seny té mái kö zött min dig ki emel ke dõ sze-
re pet kap a ke gye le ti kö té szet. Az idén két fé le ko szo rút kel lett ké szí te ni a részt ve-
võk nek. A dí szí tés hez csak a hely szí nen ka pott anya go kat le he tett fel hasz nál ni, és 
el ké szí té sük ide je ma xi mum 50 perc volt. A má sik té ma egy sza ba don vá laszt ha tó 
sír dísz meg al ko tá sa volt. A Bu dai Cam pus dísz ter mé ben ki ál lí tott mû vek kö zött 
volt ró zsá val, hor ten zi á val, ama ran tusszal és zöld fü gé vel bo rí tott, bor dó szí nû 
mé cse sek kel dí szí tett, ahol a szí nek na gyon kel le mes har mó ni át mu tat tak, ke rül ve 
az erõs kont rasz to kat. 

A ver seny új vo ná sa volt, hogy a vi rág kö té szet el hunyt nagy alak já ról, Kred its 
Jó zsef rõl el ne ve zett dí jat ad tak át a leg jobb he lye zést el ért if jú vi rág kö tõt fel ké szí tõ 
ta ná rá nak, a Radó De zsõ rõl el ne ve zett dí jat pe dig a leg jobb if jú vi rág kö tõ nek. A kö té sze ti ver seny öt le te és a ki ál lí tás szer ve zé se Dr. 
Ko misz ár La jos fõ ta ná csos úr ne vé hez fû zõ dik. Császi Ka ta lin ve ze tõ ta nár pe dig a vi rág kö tõk mun ká já nak fõ se gí tõ je, és a zsû ri 
szer ve zõ je volt.

Jám borné dr. Ben czúr Er zsé bet
egye te mi ta nár, BCE

TE ME TÕ KERT 2005 
KON FE REN CIA

Az el nök ség elõ ze tes dön té sei alap ján a TE ME TÕ KERT 2005 kon fe ren cia, és szak ki ál lí tás a TEMEXPO 2005 nem zet kö zi te met-
ke zé si ki ál lí tás ke re te in be lül ke rül meg ren de zés re. A hely szín is vál to zik, hi szen a ko ráb bi évek ben Kecs ke mét adott ott hont a 
ren dez vény nek, de jö võ re Nyír egy há za vá ro sá ban ta lál koz hat nak az ér dek lõ dõk, ki ál lí tók, és elõ adók. A szer ve zés jó ütem ben, a 
ter vek sze rint ha lad. Az igé nye sen el ké szí tett ma gyar, an gol, olasz, és né met nyel vû tá jé koz ta tó fü zet pos tá zá sát már meg is kezd te 
a fõ szer ve zõ. A to váb bi fej le mé nyek rõl kö vet ke zõ szá munk ban is be szá mo lunk majd.

Do bos Já nos

Ez úton sze ret nénk 
min den ked ves ta gunk nak,

tá mo ga tónk nak és ol va sónk nak 
Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket,
 és ered mé nyek ben gaz dag Bol dog 

Új Évet Kí ván ni!
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Kínában a kegyeleti kultúrában nincsenek tabu színek

Kiállítás Sanghaiban
A Kar sol Kft. szer ve zé sé ben 2004. no vem ber 15-21 kö zött 

ke rült sor ma gyar te met ke zé si szak em be rek lá to ga tá sá ra a 
„Funeraire 2004 Sang hai” ke gye le ti szak ki ál lí tá son. Ti zen há rom 
ma gyar vál lal ko zott az iz gal mas sok ér de kes sé get tar tal ma zó 
út ra. A kí nai lé gi tár sa ság gé pé vel ti zen egy órás út után ér kez-
tünk meg Pe king be. A szo ká sos el len õr zé se ket kö ve tõ en bel föl di 
já ra ton foly tat tuk az utat Sang hai ba. Kí na ki ra kat vá ro sá ban a 
ka pi ta liz mus épül. 25-30 eme le tes kor sze rû és szép épü le tek 
kö zött négy sá vos több szin tes au tó pá lyá kon ér kez tünk meg az 
ele gáns, min den igényt ki elé gí tõ szál lo dá ba. Már az el sõ nap 
meg gyõ zõd tünk ró la, hogy Sang hai az el len té tek, a szél sõ sé gek 
vá ro sa. A ti zen négy mil lió la kos ság kö ré ben egy szer re van je len 
a sze gény ség és a gaz dag ság. Az üz le ti ne gyed ben a fér fi ak több-
sé ge öl tönyt, nyak ken dõt vi sel. A nõk csi no sak és ele gán sak. Az 
ét ke zés min den igényt ki elé gí tett. Gon dot csak az idõ el to ló dás 
mi att a szer ve ze tünk át ál lá sa je len tett.

Utunk leg fon to sabb cél ja a ke gye le ti szak ki ál lí tás meg te kin té-
se volt. A vá ra ko zá sunk kal el len tét ben, a ha tal mas kon fe ren cia 
épü let ben a ki ál lí tás kis alap te rü le ten ke rült meg ren de zés re. Ez 
azon ban nem aka dá lyo zott min ket ab ban, hogy meg gyõ zõd jünk 

a kí nai ke gye le ti kul tú ra ma gas szín vo na lá ról. A vi szony lag 
ke vés ko por só mel lett je len tõs szám ban ál lí tot ták ki a ham vasz-
tá sos te me tés kel lé ke it. A szí nek vál to za tos for mái szá munk ra 
azt is je lez ték, hogy a kí nai ke gye le ti kul tú rá ban nin cse nek ta bu 
szí nek. A ki ál lí tás sze mély ze te ele gáns öl tö zék ben, fe gyel me zet-
ten kí nál ta ter mé ke it. A ki ál lí tá son je len tõs szám ban ál lí tot tak ki 
a sír je le ket, sír em lé ke ket gyár tó cé gek. Az ele gáns, ol csó grá nit 
ter mé kek ma gyar or szá gi for gal ma zá sá ra és fel hasz ná lás ára is 
lát tunk le he tõ sé get.

A ki ál lí tá son va ló meg je le né sünk fel kel tet te a ki ál lí tás szer-
ve zõ i nek ér dek lõ dé sét. Cso por tun kat fo gad ta Shu Haimin a 
kí nai te met ke zé si egye sü let el nö ke, aki a be mu tat ko zás és a 
tá jé koz ta tó után le he tõ vé tet te szá munk ra egy te me tõ meg te-
kin té sét. A meg be szé lés so rán a kí nai be szél ge tõ part ne re ink 
ígé re tet tet tek ar ra, hogy részt vesz nek a nyír egy há zi Tem-
ex pó 2005 ke gye le ti szak ki ál lí tá son. Be mu ta tan dó ter mé ke ik 
szá má ra le fog lal tak két ki ál lí tá si stan dot. A tá jé koz ta tó so rán 
az is el hang zott, hogy Kí ná ban na gyon ke vés a ko por sós 
te me tés. 
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Az ál ta lunk meg lá to ga tott te me tõ ben is szin te csak ham-
vasz tá sos te me tés tör té nik. Temetõlátogatásunkkor egy fi a tal 

lány ko por sós te me tése zajlott, melyre kü lön en ge délyt kel lett 

sze rez nie a csa lád nak. Az ele gáns, park sze rû te me tõ ben – par cel-
lán ként vál to zó for má jú - grá nit ból ké szült sír em lé kek hosz  szú 
so rát csak az örök zöld nö vény zet tö ri meg. Az egy sze rûbb te me-
té sek szá má ra az ur na fül kék hos  szú so ra egy er re a cél ra ki ala kí-
tott épü let ben ke rült el he lye zés re. Az utak grá nit tal bur kol tak. 
A te me tõ be vi rá got, gyer tyát, ke gye le ti ter mé ket be vin ni ti los. 
En nek is kö szön he tõ, hogy a te me tõk tisz ták, gon do zot tak. 

Utunk má so dik fe lé ben lá to ga tást tet tünk Pe king be. A Nagy 
Fal, a csá szár nyá ri pa lo tá ja, a Tien man tér, a Til tott vá ros meg-
te kin té se vá ra ko zá sunk nak meg fele lõ en cso dá la tos volt. Ugyan-
ak kor Pe king szür ke sé ge, a sze mét, a kol du sok se re ge csa ló dást 
oko zott, amit csak a kínai emberek fi gyel mes sé ge, ud va ri as sá ga, 
az eu ró pai em be rre tör té nõ rá cso dál ko zá suk el len sú lyo zott. 

Pus kás Bé la
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„Porból lettél, porrá leszel”...

ÁTADTÁK A GYÕRI HAMVASZTÓT

Dr. Ladoc sy Gé za a „Jószív” Te met ke zé si Kft. ügy ve ze tõ 
igaz ga tó ja, be szé dé ben az aláb bi té nyek kel tá masz tot ta alá a 
ham vasz tó épí té sé nek kö rül mé nye it. 

Ked ves Ven dé ge ink!
Ezt az Önök ál tal itt lát ha tó lé te sít ményt, a ter vek sze rint 

há rom év vel ko ráb ban is át le he tett vol na ad ni. Saj nos en nek a 
be ru há zás nak a tör té ne te is ma gán vi sel te – sok más újat, mo der-
net aka ró – lé te sít mény sor sát. Akik a meg va ló sí tás tör té ne tét 
is me rik – már pe dig az itt je len lé võk több sé ge is me ri – azok 
tud ják, hogy a ha lott ham vasz tó lé te sí té sé nek gon do la tá tól a mai 
ün ne pé lyes át adá sig hány vélt, vagy va lós ag gá lyos ko dást – aka-
dályt kel lett le küz de ni. Tör tént mind ez an nak el le né re, hogy a 
be ru há zás hoz va la men  nyi il le té kes vé le mé nyét elõ ze te sen ki kér-
tük és a lé te sít mén  nyel kap cso la tos va la men  nyi aka dályt si ker-
rel és tü re lem mel tud tuk el há rí ta ni. Kü lön kö szö ne tet mon dok 
Gyõr Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ tes tü le té nek, va la mint 
az en ge dé lye zés ben köz re mû kö dõ ha tó sá gok nak, a vá ro si fõ épí-
té szi iro dá nak, a kör nye zet vé del mi fel ügye lõ ség nek, a vá ro si 
ÁNTSZ e té má val fog lal ko zó mun ka tár sa i nak, az épü le tet ki vi-
te le zõ West Hun gá ria Kft. va la men  nyi dol go zó já nak, va la mint 
a lé te sít ményt ter ve zõ Ráskai Pé ter és a tech no ló gi át szál lí tó 
Ehmann Jó zsef urak nak. 

Re mé lem, hogy a most át adás ra ke rü lõ épü let együt tes nek a 
mû kö dé se a két ke dõ ket is meg gyõ zi ar ról, hogy en nek a ha lott-
ham vasz tó nak itt és így tör tént meg épí té se a kör nyék, de el sõ sor-
ban Gyõr vá ros la kos sá gá nak ér de ke it szol gá ja.

Két dol got még min den kép pen meg sze ret nék em lí te ni. Az 
egyik, hogy az új ha lott- ham vasz tó min den gyõ ri la kós - aki 
hoz zá tar to zó já nak el huny tá val a ham vasz tá sos te me tést vá laszt-
ja - ez zel a lé te sít mén  nyel je len tõs anya gi meg ta ka rí tást ér el, 

mi u tán az el huny tat a ham vasz tás mi att már nem kell több száz 
ki lo mé ter re szál lí ta ni. Ez egyéb ként Gyõr kör nyé kén élõk re is 
vo nat ko zik. 

A má sik elõny, anya gi ak ban nem mér he tõ, de je len tõ sé gé ben 
an nál na gyobb. Ez pe dig a fej let tebb ke gye le ti kul tú ra, a ham-
vasz tás elõt ti bú csúz ta tás - kor sze rû eu ró pai szín vo na lú meg va-
ló sí tá sá nak a le he tõ sé ge. 

Gyõr ez zel a lé te sít mén  nyel be lé pett azok nak az eu ró pai 
nagy vá ros ok nak a so rá ba, ahol a ham vasz tás elõt ti szer tar tás sal 
tör té nõ bú csúz ta tás a ter mé sze tes, mely sze rint a hoz zá tar to zók, 
a gyá szo lók, az el hunyt ham vasz tá sa ese tén is a ha gyo má nyos 
te me té si szer tar tás sze rint bú csúz hat nak el sze ret te ik tõl. A te me-
té sen az el hunyt test ke rül fel ra va ta lo zás ra, tõ le bú csúz nak, a 
ham vasz tás csu pán a por la dá si idõt – ma gyar tör vé nyek sze rint 
25 év – rö vi dí ti le, és a ham vak em lé kez tet ne rá, hogy „ em ber 
por ból let tél, és por rá vál sz.” 

Dr. Schmidt Pé ter Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za-
tá nak al pol gár mes te re, a kö vet ke zõ gon do la tok kal üd vö zöl te a 
ham vasz tó meg épí té sét. 

Tisz te let tel kö szön töm az or szág ti zen ket te dik, Gyõr ben 
a Sza ba di úti köz te me tõ ben meg épí tett, a te me tõi ra va ta lo zó 
épü let együt tes be be il lesz ke dett ha lott ham vasz tó ün ne pé lyes 
át adá sán meg je len te ket. 

Az Önök ál tal itt lát ha tó és ma fel ava tás ra ke rü lõ épü let-
együt tes, a „Jószív” Te met ke zé si Kft be ru há zá sá ban ké szült. A 
több mint 100 éves múlt ra vis  sza te kin tõ cég nek, min dig meg ha-
tá ro zó sze re pe volt Gyõr vá ros te met ke zé si kul tú rá já nak ala kí tá-
sá ban, fej lesz té sé ben. 

A te met ke zé si kul tú ra vál to zá sa i nak egyik jel lem zõ je, a 
ham vasz tá sos te me té si mód el ter je dé se és fo lya ma tos emel ke-

A Gyõ r-i „Jószív” Te met ke zé si Kft. - Gyõr vá ro sa, s an nak kör nyé ke – szá má ra 
meg ha tá ro zó ese mény zaj lott le 2004. de cem ber 10-én.

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött, mint egy száz meg hí vott ven dég, az or szág min-
den ré szé rõl ér ke zett te met ke zé si és ke gye le ti szak em be rek, Gyõr Vá ros Ön kor-
mány za tá nak al pol gár mes te re és a tör té nel mi egy há zak kép vi se lõi je len lét ében 
át ad ták Ma gyar or szág 12. ha lott ham vasz tó ját. 

Az át adást meg tisz tel te je len lé té vel Maj sai Sán dor a BM. Te le pü lés Üze mel-
te té si Iro da ve ze tõ je, Prutkai Já nos a BM. Te le pü lés Üze mel te té si Iro da ta ná cso-
sa, va la mint Hor váth Csa ba a BM. osz tály ve ze tõ he lyet te se.  

A tör té nel mi egy há zak öko me ni kus ima ke re té ben meg ál dot ták a lé te sít-
ményt, majd a je len lé võk meg te kin tet ték a ham vasz tót. 

Az át adá son mon dott be szé dek bõl az aláb bi ak ban idé zünk.
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dé se. Gyõr ben, il let ve 
a me gye vá ro sa i ban 
ez az el múlt 10 év ben 
kö zel meg dup lá zó dott 
és je len leg 40 % kö rül 
van. A gyõ ri ham-
vasz tá so kat je len leg 
az or szág kü lön bö zõ 
he lye in mû kö dõ ham-
vasz tó üze mek ben 
vég zik, in for má ci ó im 
sze rint Gyõr bõl el sõ sor-
ban Mag yarszec sõdön 
ham vasz tanak, de van-
nak a me gyé ben te met ke zé si vál lal ko zá sok, me lyek Sió fok ra, 
vagy Szol nok ra szál lít ják az el huny ta kat. Ter mé sze te sen a tá vol-
ság egy részt nem iga zán ked ve zett a ke gye le ti szem pont ok ból 
kí vá na to sabb ham vasz tás elõt ti bú csúz ta tás nak, mi vel an nak 
klas  szi kus fel tét elei hi á nyoz tak, más részt a ham vasz tó üze mek 
tá vol sá ga mi att, a te me té si költ sé ge ken be lül a ham vasz tá si díj-
nak mint egy két sze re sé be ke rült a szál lí tás költ sé ge. Ez a tá vol-
ság függ vé nyé ben 25-30 ezer fo rint is le het. A most fel ava tás ra 
ke rü lõ ham vasz tó mû kö dé sé vel, min den gyõ ri te me tés en  nyi vel 
ke rül het ke ve seb be a hoz zá tar to zók nak. 

A ham vasz tó meg épí té sé nek ér ve mel lett szólt az is, hogy 
je len leg már az or szág nagy vá ro sa i nak több sé gé ben mû kö dik 
ham vasz tó. 

Dr. An dor Fe renc, a Du nán tú li Te met ke zé si Egye sü let ne vé-
ben mél tat ta a ham vasz tó je len tõ sé gét, be szé dé ben töb bek 
kö zött a kö vet ke zõ ket mond ta:  

A kö szön té sen túl, gra tu lál ni sze ret nék, õszin te ba rá ti szív-
vel – úgy is mond hat nám, hogy JÓ SZÍV VEL a „JÓSZIVNEK”. 
Mi lyen szép ez a két szó így együt t: a jó ság és a szí ves ség ös  sze tar-
to zá sát, a jó nak és a szí vé lyes ség nek az ös  sze ölel ke zé sét fe je zi ki.

Gra tu lá lok, s te szem ezt azért, mert ma itt egy új és na gyon fon-
tos, a ke gye let hez tar to zó épü let ava tá sa és fel szen te lé se tör té nik. 

Ta lán ri asz tó a szó kap cso lat: ham vasz tó - üzem, de gon dol-
junk ar ra, hogy a vég sõ bú csú Te rem tõnk el ren de lé se sze rint 
min den kit érin te ni fog, s az un. föl des te met ke zé sek he lyett, egy-
re in kább és töb ben vá laszt ják a ham vasz tá sos meg ol dást evi lá gi 
lé te zé sük le zá rá sa ként. 

Dr. An dor Fe renc be szé dé ben a ham vasz tás nak, mint te met-
ke zé si for má nak, ko ro kon és or szá go kon, va la mint kul tú rá kon 
ke resz tül íve lõ tör té ne tét is mer tet te az ér dek lõ dõ hall ga tó ság-
gal, majd a kö vet ke zõ – szin te köl tõi – gon do la tok kal fe jez te 
be be szé dét.

Mi rõl be szél a 13. szá za di egyik el sõ hí res nyelv em lé künk? 
A so ra egy ér tel mû en vi lá gos: Lát já tok fe le im sze me tek kel mik 
va gyunk, bi zony por és ha mu vagyunk….Porból let tél, por rá 
le szel, kö szön el han go san az egy há zi szer tar tást vég zõ Is ten 
szol gá ja, te hát a ham vasz tás a kor sze rû te met ke zés azon for má-
ja, amel  lyel por rá va ló vis  sza ala ku lá sun kat idõ ben meg gyor sít-

juk. A ma át adás ra ke rü lõ új épü let is ezt szol gál ja majd ren del-
te té sé nek meg fe le lõ en.

A te met ke zés szo mo rú ke gye le ti te vé keny ség el sõ sor ban, de 
ne ta gad juk, hogy egy ben szol gál ta tás is, egy faj ta üz le ti do log, 
ám jól és em be ri mó don vé gez ni szá munk ra, akik tes  szük, szent 
kö te les ség. Meg gyõ zõ dé sem, hogy a „Jószív” Te met ke zé si Kft. 
mun ka tár sai, ilyen szel lem ben vég zik nem kön  nyû fel ada tu kat, 
s kí vá nom, hogy a ma fel ava tott és fel szen telt épü let szol gál jon 
élõt és hol tat, Is ten nek tet szõ en.

Összeállította: Puskás Béla és Sas Erzsébet

Dr. Schmidt Péter - alpolgármester

Dr. Andor Ferenc a történelmi egyházak képviselõivel

Ehmann Jó zsef is mer tet te az ér dek lõ dõk-
kel a tech ni kai be ren de zé se ket.

KITÜNTETÉS

A Hon vé del mi Mi nisz ter, a 
hon vé de lem ér de ké ben vég zett 
ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré-
se ként, Hon vé de lem ért Ér dem-
érem mel tün tet te ki Dr. Ladoc-
sy Gé zát a gyõ ri „Jószív” Kft. 
ügy ve ze tõ igaz ga tó ját.

Gratulálunk!
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A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság im má ron har ma dik al ka-
lom mal ren dez te meg, a ko ráb bi évek ben is nagy si ker rel 
zá ru ló kon fe ren ci át. Az ér dek lõ dést mi sem jel zi job ban, 
mint az, hogy 30 db pót szé ket kel lett még a te rem ben el he-
lyez ni an nak ér de ké ben, hogy min den ki le tud jon ül ni. A 

ren dez vény hely szí ne a HM. Had tör té ne ti In té zet és Mú ze-
um volt. A há zi gaz da Hol ló Jó zsef ve zér õr nagy kö szön tõ je 
után Jó kai An na nyi tot ta meg a ren dez vényt. Meg nyi tó-
já ban fel hív ta a fi gyel met ar ra a 
ki ad vány ra, amely mél tó mó don 
mu tat ja be a Nem ze ti Ke gye le ti 
Bi zott ság 5 éves te vé keny sé gét, 
azo kat a ren dez vé nye ket, si ke-
re ket, amely nek ered mé nye ként 
lét re hoz tak egy vir tu á lis nem ze ti 
sír ker tet, amely az or szág kü lön-
bö zõ he lye in nyug vó ne ves sze-
mé lyek sír ja it fog lal ja ma gá ban. 

A kon fe ren cia fõ elõ adó ja Dr. Zsilin sz ki Já nos volt, aki a 
ke gye le ti jog gya kor lás ának tör vé nyi fel tét ele i rõl, az al kal ma-
zás le he tõ sé ge i rõl tar tott ér de kes elõ adást. Dél elõtt elõ adást 
tar tott még Dr. Orova Már ta fõ osz tály ve ze tõ he lyet tes és Dr. 
Ra vasz Ist ván al ez re des. Dél után az elõ adá sok so rát Har gi tai 
Emil a Bu da pes ti Te met ke zé si In té zet Rt. Ke gye le ti Mú ze um 
ve ze tõ je kezd te meg, majd Koncz Ta más a Ma gán Te met ke zé si 
Szol gál ta tó Szö vet ség el nö ke a szer ve zet nem zet kö zi meg íté lé-
sé rõl tar tott színes elõ adást. Hó di La jos a sír em lé kek és sír gon-
do zás té ma kör ében el sõ sor ban a ka to na sí rok gon do zá sá ról 
be szélt. 

A kö vet ke zõ 
elõ adó Dr. Simó ka 
Kálmán né az OTEI 
el nö ke a szer ve-
zet te vé keny sé gé-
rõl, nem zet kö zi 
sze rep vál la lá sa i-
ról osztotta meg 
gondolatait a 
résztvevõkkel.

El  is  me rés-
ben ré sze sül tek: 
An gyal Ele o nó ra 
ke gye le ti szak-
ér tõ, Har-sányi 
Józsefné Szé kács 
Ág nes a Fi u mei 
úti te me tõ igaz-
ga tó ja, Hor váth 
Csa ba a BM. 
nyu gal ma zott 
fõ osz tály ve ze-

tõ je, Len gyel An na a Kos suth Rá dió szer kesz tõ-ri por te re, 
Matthaei desz Kon rád a Ma gyar Te le ví zió Arany füst Szer kesz tõ-
sé gé nek szer kesz tõ ri por te re, Pus kás Bé la a So mogy Te met ke-
zé si Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, Sza bó Lász ló a Bu da pest Fõ vá-
ros Fõ pol gár mes te ri Hi va tal osz tály ve ze tõ je, Sza j da Szi lárd a 
Mi nisz ter el nö ki Ka bi net Fõ osz tály ve ze tõ je.

Zá ró elõ adás ként Rad nainé Dr. 
Fog a rasi Ka ta lin ér té kel te azt a 
te vé keny sé get, ame lyet a Nem ze-
ti Ke gye let Bi zott ság az el múlt 5 
év ben vég zett.

A kon fe ren cia vé gén mind-
azok nak, akik az el múlt évek-
ben te võ le ge sen se gí tet ték a 
Bi zott ság mun ká ját Jó kai An na 
Ok le ve let, va la mint a Nem ze ti 
Ke gye le ti Bi zott ság ki ad vá nyai 
kö zül 4 köny vet adott át. Az 
írónõ a könyv bevezetõjében a következõ gondolatokat 
ajánlotta az olvasó figyelmében: „A jelen sokkal tartozik a 
múltnak, és ha ezt a tartozását ki nem egyenlíti, a jövõtõl 
sem követelhet .”

P. B.

III. Országos Kegyeleti konferencia
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A csa lád tag jai felké szül tek szeretett 
vajdájuk elvesztésére. Meg ren del ték a krip-
tát, be ren dez ték, úgy mint ha szo ba len ne 
és az el hunyt csak alud ni tér ne. Még is 
ami kor 2004 szep tem ber 12-én el hunyt, a 
csa lád min den tag ja szin te ön kívü le ti ál la-
pot ban él te át a vir rasz tás, a gyász nap ja it 
és a te me tést. Hor váth Ist ván (Picsók) a 

kecel h e gyi romungró nem zet ség vaj dá ja 
fiatalon, 60 éves ko rá ban tá vo zott.

A csa lád tag ok, a nem zet ség tag jai 
ci gány szo kás sze rint a te me té sig min den 
éj sza ka vir rasz tot tak, s a csa lád lát ta ven-
dé gül a ro kon sá got.

A te me tés re a ha gyo má nyos szo ká sok-
nak meg fe le lõ en szep tem ber 21-én úgy 

ke rült sor, hogy az el hunyt egy há zi és 
pol gá ri bú csúz ta tása mél tó le gyen egy 
cigányvajda em lé ké hez.

Üveg ko por só, ha tal mas ko szo rúk, 
hu szá rok, lo vas hin tó mind azt je lez te az 

élõ a kül vi lág szá má ra, hogy egy nagy 
em ber „a ki rály” tá vo zott a nem zet ség-

bõl.Pus kás Bé la

A KAPOSVÁRI CIGÁNYVAJDA
TEMETÉSE

Meghalt „Picsók”      
a király! 

Az üvegkoporsóban felravatalozott vajdaA virrasztó családtagok

Búcsúzó családtagok Egyházi búcsúztatás

Gyászmenet a sír felé A vajda végsõ otthona - a díszes kripta

A család tagok koszorúi 
(mindegyikben 300 szál virág van)

A sírig vezetõ utat rózsákkal szórják be.
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2004 no vem ber l-jén, a Pé csi Te met ke zé si Vál la lat egész 
na pos meg em lé ke zés re hív ta, vár ta mind azo kat, akik a 100 éves 
év for du ló al kal má ból ezen a na pon egy kö zös meg em lé ke zé sen 
haj tot tak fe jet az elõ dök sír já nál, üd vö zöl het ték az év for du ló 
al kal má ból meg je lent „Gesz te nye fák ár nyé ká ban” cí mû ju bi le u-
mi köny vet, részt vet tek az új szó rópar cel la át adá sán, s együtt 
gyúj tot ták meg a ke gye let gyer tyá it. 

Sze men Józsefnére 
em lé kez ve 

A Pé csi Köz te me tõ-
ben, 1904-ben el sõ ként tért 
örök nyu go vó ra Sze men 
Józsefné. Sír já nak meg ko-
szo rú zá sá val kez dõ dött a 
Pé csi Te met ke zé si Vál la-
lat ál tal, a cen te ná ri um-
ra ter ve zett egész na pos 
ren dez vény so ro zat. A fi a-
ta lon, tü dõ gü mõ kór ban 
el hunyt moz dony ve ze tõ 
fe le ség jel ké pe lett a te me-
tõ nek, az el sõ, aki nek sír ja 

örök ké az idõ mú lá sá ra, és az em lé ke zés re fog in te ni. 

„Gesz te nye fák ár nyé ká ban” 
Pet rich Csa ba, a Pé csi Te met ke zé si Vál la lat igaz ga tó ja a 

szer zõ je an nak az igé nyes ki vi te le zé sû, a 100 éves év for du ló hoz 
mél tó könyv nek, mely nek be mu ta tó ját a Ho tel Palat i nus ban tar-
tot ták. A könyv be mu ta tót, Gonda Ti bor Pécs Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány-
za tá nak al pol-
g á r  m e s  t e  r e 
nyi tot ta meg, 
majd Pus kás 
Bé la a So mogy 
Me gyei Te met-
ke zé si Kft. 
ü g y  v e  z e  t õ 
i g a z  g a  t ó  j a 
be mu tat ta, mél tat ta és aján lot ta, a Dr. Var gha De zsõ fõ -le-vél-
táros, Tám Lász ló fo tó mû vész és Tüs kés Ti bor író köz re mû kö-
dé sé vel fém jel zett múlt idé zõ mû vet, mely hez Dr. Toller Lász ló 
pol gár mes ter, Mayer Mi hály püs pök, va la mint ma ga a szer zõ 
Pet rich Csa ba írt elõ szót. 

Új szó ró par cel la át adá sa 
A már rég óta igény ként je lent ke zõ szó rópar cel la át adá sá ra, - a 

100 éves ju bi le um ról meg em lé ke zõ na pon, - ün ne pé lyes ke re tek 
kö zött ke rült sor. Meg ha tó és el gon dol kod ta tó be szé det mon dott 
Gonda Ti bor al pol gár mes ter, majd a tör té nel mi egy há zak kép vi se-
lõi: Sza lay La jos re for má tus lel kész, Sza bó Szi lárd evan gé li kus lel-
kész, Vá gó Ist ván bap tis ta lel kész, Lõrincz Sán dor ró mai ka to li kus 
atya, egy há za ik ha gyo má nya i hoz hí ven ál dot ták meg a szó rópar-
cel lát, s avat ták fel kö zö sen.

Gyer tya gyúj tás 
A köz pon ti ra va ta lo zó elõt ti té ren az egy be gyûl tek kö zö sen 

gyúj tot ták meg az em lé ke zés gyer tyá it. A 100 éves te me tõ szí nes 
vi rá gok tól il la to zott, a sí ro kon a ke gye let láng jai ég tek, s az egy-
be gyûl tek, mint egy nagy csa lád, együtt em lé kez tek. Em lé kez tek 
sze ret te ik re, az õsök re, a há bo rú ban el huny tak ra, a ne mes cse le ke-
de tet vég hez vi võk re, az édes anyák ra, a gyer mek ként an gya lok ká 
vál to zók ra, s azok ra, aki ket nem je löl sír ha lom. A 100 éves Pé csi 
Köz te me tõt 2004. no vem ber 1-jén, egy egész na pon át, a ke gye let, 
a há la, az em lé ke zés jár ta át. Az em be rek ezen a na pon azok ra 
gon dol tak, akik va la mi kor ugyan úgy él tek, dol goz tak, sze ret tek, 
mint õk. S sa ját ma guk ra is, hi szen a te me tõ min den em ber vég sõ 
ott ho na. 

Ter mé sze te sen a ke gye let-
tel tel jes, em lé ke zõ pil la na tok-
ban nem fe lejt kez tek meg azok-
ról az em be rek rõl sem, akik a 
Pé csi Köz te me tõt a 100 éves 
év for du ló ra, sok- sok mun ká-
val, el hi va tott ság gal, el hunyt 
az elõdök mél tó nyug he lyé vé 
tet ték. 

Sas Er zsé bet

„Az elõttünk járók emlékének megbecsülése”

Koszorúzás, könyvbemutató, szóróparcella átadás, 
gyertyagyújtás, 100 éves a Pécsi Köztemetõ
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Pé csett él és al kot, ta nár em ber bõl az év ti-
ze dek so rán fo tó mû vés  szé vált Tám Lász ló. 
Több év ti ze des al ko tói te vé keny sé gé re jel lem-
zõ, hogy gyer mek ko ri ál mát meg va ló sít va, a 
hob by ka te gó ri át ré gen ma ga mö gött hagy va 
mû vé szi szin ten tár ja elénk, s örö kí ti meg az 
utó kor nak, a ben nün ket kö rül ve võ vi lá got, s 
elõ sze re tet tel dol goz za fel an nak szak rá lis 
ol da lát. Elõ zõ szá munk ban ta lál koz hat tak 

a Pé csi Köz te me tõ rõl ké szült mû vé szi fo tó i val, most az al ko tót 
kér de zem mun kás sá gá ról.

—Mikor ér zi úgy egy bi o ló gia –test n evelés sza kos ta nár, hogy von zó-
dá sa a fo tó zás hoz már nem csak egy gyer mek ko ri álom?

—A fo tó zás a ta ná ri pá lyám mal pár hu za mos te vé keny ség volt 
szá mom ra, hi szen 23 éve sen 1963-ban volt az el sõ ki ál lí tá som, s 
az óta fo lya ma to san  itt hon és kül föld ön egy aránt. 

—Két igé nyes ki vi te le zé sû, mû vé szi fo tók kal te li könyv fû zõ dik a ne vé-
hez, s mind ket tõ té má ja azonos…

—Az el sõt a „Ke resz tek, szen tek, kál vá ri ák, te me tõk” 1999-ben 
ad tam ki ma gya rul és né me tül, amely ben a ma gyar or szá gi né me-
tek szak rá lis em lé kei je len nek meg a 
ké pe i men,  Tüs kés Ti bor fe je zet be ve-
ze tõ i vel és az ál ta la vá lo ga tott idé ze tek-
kel. A má so dik könyv a „Gesz te nye fák 
ár nyé ká ban” a Pé csi Köz te me tõ 100 
éves év for du ló já ra ké szült.

—A fo tó zá son be lül is na gyon szer te ága-
zó a mû vé szi tevékenysége…

—Több mint há rom év ti ze de, au di-
o vi zu á lis al ko tá so kat ho zok lét re, 
ezen be lül az át tü né ses – csúsz ta tott 
ké pek ve tí té sé vel je gyez tem el ma gam. Az ál ta lam így lét re ho-
zott mû vek kel 15 or szág ban tar tot tam már önál ló es te ket, ezek a 
mû vek már rend sze re sen sze re pel tek és sze re pel nek a te le ví zi ó-
ban, ami azért fon tos, mert több ezer né zõ lát hat ja. „Év szak ok” 
cím mel ké szí tet tem Vi val di ze né jé re egyik elõ adá so mat, mely nek 
óri á si si ke re volt. Ma gyar or szág cent ri kus va gyok, ezen be lül is 
szû kebb pát ri ám Ba ra nya me gye és Pécs vá ro sa az, me lyet szí vem-

bõl fo tó zok, 
meg gyõ zõ dé-
sem ugyan is, 
hogy az tud ja 
csak vis  sza ad-
ni egy táj egy 
vá ros éle té nek 
h a n  g u  l a  t á t , 
aki ben ne él.

—Alkotói te vé keny sé ge so rán mi kor ke rült kap cso lat ba a szak rá lis dol-
gok kal, hi szen ké pe i nek nagy ré sze lí rai szép ség gel „be szél” az el mú lás ról, 
az õsök tisz te le té rõl, a hõ sök meg be csü lé sé rõl és még foly tat hat nánk ezt a 
sort…

—Megfogott a te me tõk nyu godt, ugyan ak kor min dent „el me-
sé lõ” vi lá ga. Sok ma gyar és eu ró pai nagy te me tõ ben ké szül tek 
ké pe im, ame-
lyek ki ál lí tá so-
kon lát ha tó ak 
vol tak, s ál lan dó 
ki ál lí tá som van 
a Pé csi Vi lág-
örök ség Kor sós 
sír kam rá já ban. 

— K é p e i n e k 
szép sé ge nem csak 
a né zõ ket fog ta 
meg, de a szak em be rek is ér té kel ték. Több ki tün te tés bir to ko sa, Brüs  szel-
ben át ve het te az AFIAP, va la mint az EFIAP nem zet kö zi dí jat, Bécs ben a 
leg jobb fo tós nak já ró dí jat a SARTORIUST, s itt hon a Mû ve lõ dé si Mi nisz-

té ri um tól a Cso ko nai dí jat. Egy év ti ze dig 
dol go zott az Új Tü kör cí mû szí nes he ti lap-
nak, s ma ké pe ket és ri por to kat kö zöl Ön tõl, 
a „Pa no rá ma” cí mû kul tu rá lis ma ga zin.  
Mi re a leg büsz kébb a sok fé le te vé keny ség és 
te rü let kö zül? 

—A leg na gyobb si ker szá mom ra az 
an gol ki rá lyi fo tós tár sa ság meg hí vá sa 
volt, 1998-ban, ahol elõ adá so kat tar tot-
tam, il let ve egy nem zet kö zi fo tós fesz ti-
vá lon zsû ri tag nak kér tek fel. Ami ezt a 

meg hí vást még ér té ke seb bé tet te, az volt, hogy Ma gyar or szág ról 
raj tam kí vül csak egy fo tós volt je len. Ab ban az esz ten dõ ben egyéb-
ként az au di o vi zu á lis év könyv ben, a rang sor ban a ne gye dik he lye-
zést ér tem el, s több mint 100 ha zai és kül föl di díj jal ju tal maz tak, 
va la mint meg szám lál ha tat lan fesz ti vál dí jat õr zök.  

—Fények és ár nyak, az év szak ok vál ta ko zá sa az Ön ké pe i nek leg na-
gyobb erõs sé ge és szép sége…

—A ter mé sze tet, mint bi o ló gia ta nár jól is me rem, mint fo tós 
na gyon sze re tem. A ter mé szet vál to zá sa ki me rít he tet len té ma, a 
fé nyek kel és az ár nyé kok kal ját sza ni pe dig nagy ki hí vás. 

—Mi az amin most dol go zik, vár ha tó- e újabb könyv, Tám Lász ló 
mû vé szi fo tó i val?

—Az élet mû ve met ös  sze fog la ló köny ve men dol go zom. Óri á si 
mun ka és fel adat, hogy a több mint négy év ti ze des mun kás sá gom-
ból mit „men tek” át eb be a könyv be, amely há rom nyel ven fog 
meg je len ni, re mé nye im sze rint 2005 nya rán. 

Sas Er zsé bet

A fények és árnyak, az évszakok megörökítõje

Tám László fotómûvész
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A ko por só lift mû sza ki ada tai:
A ké szü lék tö me ge üzem kész ál la pot-

ban: 74 kg, ma gas sá ga: 18 cm, szé les sé ge: 
mi ni má lis hely zet ben 92,5 cm, ma xi má lis 
hely zet ben 129,0 cm, hos  szú sá ga: mi ni má-
lis hely zet ben 182 ,0 cm, ma xi má lis hely zet-
ben 269,0 cm. A hos  szú ság fo lya ma to san, a 
szé les ség hét lé pés ben ha tá rol va ál lít ha tó.

A ko por só lift biz ton sá gos le en ge dé sé-
hez két fé le biz ton sá gi he ve der áll ren del ke-
zés re, le he tõ vé té ve ez zel az el sõ, il let ve az 
utó la gos te me té si for má kat.

A he ve de rek mé re tei:  7 mé ter x 0,1 
mé ter, 6 mé ter x 0,1 mé ter

A ké szü lék hez tar to zó áll vány mé re tei: 
az áll vány tö me ge: ~ 20 kg

 Az áll vány föld tõl va ló tá vol sá ga:  
mi ni má li san: 41 cm, ma xi má li san: 63 cm. 
Az áll vány ke ret ré sze a ké szü lék hez a 
kí vánt mé ret re fo lya ma to san ál lít ha tó csak 
úgy mint a ma gas sá ga, bár mely tet szõ le-
ges hely zet ben rög zít he tõ ez zel meg aka-
dá lyoz va az in sta bi li tást. Ki egé szí tõ kel lék: 
- fe ke te szí nû dra pé ria.

1/ A ter mék is mer te té se:
 A ko por só lift két fõ da rab ból áll: egy 

áll vány jel le gû te lesz kó pos alap mely nek 
ma gas sá gát, szé les sé gét, és hos  szú sá gát 
kü lön bö zõ mé re tek re le het ál lí ta ni. A 
ko por só lift szer ke ze te, ma gas sá ga fix, a 
szé les ség, hos  szú ság ál lít ha tó az áll vány-
zat tal egy mé ret re.

A ko por só lift kró mo zott ke re te in 10 
cm szé les több ször szö vött biz ton sá gi 
he ve der he lyez ke dik el, kap csok kal rög-
zít ve. A he ve der vi szi le egyen le tes se bes-
ség gel a ko por sót.

A biz ton ság nö ve lé se ér de ké ben a 
ko por só alá – a szer tar tás vé gé ig – he lyez-
he tõ még egy fix he ve der, mely kam pók 

se gít sé gé vel aka dá lyoz zák meg a ko por só 
vé let len sze rû in dí tá sát.

A be ren de zés esz té ti kus és ele gáns meg-
je le né sét a ke mény kró mo zott és po lí ro zott 
alu mí ni um al kat ré szek biz to sít ják. Ugyan-
ezen al kat ré szek mi nõ sé gi ki ala kí tá sa te szi 
le he tõ vé, hogy a be ren de zés masz  szí van 
idõ já rás és ko pás ál ló konst ruk ció.

A be ren de zés ben al kal ma zott fé ke zõ 
rend szer le he tõ vé te szi a tel je sen au to ma ti-
zált ál lan dó se bes sé gû zaj ta lan le en ge dést.

2/ Ke ze lé se
A szer ke ze ten el he lye zett haj tó kar 

se gít sé gé vel kell a he ve dert a kró mo zott 
tar tó rúd ra fel te ker ni, ez zel a ké szü lé ket 
alap hely zet be – te me tés re kész – hoz ni. 
A he ve der kel lõ meg fe szí té sét egy fékkar-
ral le het rög zí te ni. A fék rög zí té sé nek 
ki ol dá sát kö ve ti a ko por só le en ge dé se, az 
egyen le tes se bes sé get szin tén a fék-rend-
szer biz to sít ja. A ko por só le ér ke zé se után 
a he ve dert ma nu á li san a tar tó rúd ról le kell 
vá lasz ta ni, és a ko por só alatt vis  sza húz-
ni. A szer ke ze tet és a ki hú zott he ve dert 
két dol go zó könnye dén fél re tud ja ten ni, 
a szer tar tás to vább foly ta tód hat a ha gyo-
má nyos el já rás sze rint. ( A sir be ásá sa, 
han to lá sa stb.) A be ren de zést a hasz ná lat 
után alap hely zet be hoz ni úgy le het, hogy 
a biz ton sá gi he ve der vis  sza he lye zé se után 
a tar tó ru da kat a le en ge dés sel el len té tes 
irány ba ké zi erõ vel kell te ker ni. 

3/ Al kal ma zá si te rü le tek
A ko por só lift hasz nál ha tó a ha gyo má-

nyos ásott sí rok nál, rá te me té sek nél, il let ve 
krip tás te me té sek nél.

Ha gyo má nyos te me tés: 
A ki ásott sír ra a meg szo kott pal lók ke rül-

nek. Ezek re a pal lók ra he lye zik a ko por-
só lif tet. A ko por só lift re a sír ásók rá te szik 

a ko por sót, a fék rög zí té sét fel old ják, így 
en ge dik le a ko por sót.

Rá te me tés: Az el já rás meg egye zik a 
fent le ír tak kal, csak a tar tó he ve dert kell 
rö vi debb re ki cse rél ni.

Krip tás te me tés:
A krip ta kõ pe re mé re rá he lye zik a 

ko por só lift áll vá nyát, mely ál lít ha tó a meg-
fe le lõ nagy ság ra. Er re ke rül az áll vány 
nagy sá gá ra ál lít ha tó szer ke zet. Az áll vány 
kö ré fe ke te plüss dra pé ria he lyez he tõ el, 
így el ta kar ja a krip ta mély sé gét. A to váb bi 
el já rás meg egye zik a ko ráb ban le ír tak kal.

4/ Kar ban tar tás
A ké szü lék mi nõ sé gi anya gok ból 

ké szült, en nek kö szön he tõ en a kar ban tar tá-
si igé nye mi ni má lis a min den na pi hasz ná-
la tok mel lett. A be ren de zés kar ban tar tá sát 
és szer vi ze lé sét a Doors Plus BT er re sza-
ko so dott szer viz há ló za ta és szak em be rei 
vég zik, meg kön  nyít ve ez zel a te me tõk hét-
köz na pi mun ká ját.

5/ A ter mék tesz te lé se
A ko por só lift tesz te lé sét 2001. ok tó ber 

10-én vé gez tük el, a Koz ma ut cai te me tõ-
ben. A tesz te lé sen meg je lent Gás pár Lász-
ló igaz ga tó úr, va la mint a Koz ma ut cai 
te me tõ sír ásó inak fõ nö ke, il let ve a Doors 
Plus BT mun ka tár sai. Tesz te lés so rán a 
ko por só lift hasz ná la ta a je len lé võk vé le-
mé nye sze rint be vált. Több al ka lom mal 
súl  lyal meg ra kott ko por sót en ged tünk le. 
Prob lé ma a le en ge dés so rán nem me rült 
fel. A ko por só lift sír fö lé he lye zé se, ko por-
só rá he lye zé se, le en ge dé se, tar tó he ve der 
ki hú zá sa, a ko por só lift el tá vo lí tá sa a sír 
fel öl nem egé szen 10 perc nyi idõt vett 
igény be.

Feka László
DOORS PLUS Bt. tulajdonosa

DOORS PLUS – KOPORSÓLIFT
E termék használata kiküszöböli azokat a nem kívánatos elemeket, melyek egy temetés során elõfordulhatnak 

Kezelése egyszerû, nem igényel különösebb szaktudást.
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Magyarországot a Karsol képviselte

Temetkezési Szakkiállítás Csehországban
A te met ke zé si szak má ban dol go zók nak nem je lent meg le-

pe tést, hogy szá mos ér de kes sé get, új don sá got tar tal ma zó ki ál-
lí tá sok, vá sá rok ke rül nek meg ren de zés re kü lön bö zõ eu ró pai 
vá ro sok ban. Leg utóbb 2004. no vem ber 25.-27.-ig a cseh or szá gi 
Brnoban ren dez ték meg a VENIA ke gye le ti ki ál lí tást. A ki ál lí tá-
son el sõ sor ban a Kö zép - Eu ró pai ér de kelt sé gû ke gye le ti cikk 
gyár tók és for gal ma zók kép vi sel tet ték ma gu kat. En nek meg fe le-

lõ en a ma gyar or szá gi pi ac egyik je len tõs ko por só gyár tó és for-
gal ma zó cé ge, a KARSOL Kft. is ki ál lí tot ta ter mé ke it. Társ ki ál lí tó-
ként egy ur na gyár tó cég (Jager Ur na) is kép vi sel te ha zán kat.

A ki ál lí tá son be mu ta tás ra ke rült ko por sók vá lasz té ka igen 
szé les ská lán moz gott, a leg egy sze rûbb mû anyag dí szí té sû, ala-
csony ár fek vé sû ter mé kek tõl kezd ve az új don ság nak mond ha tó, 
bronz dom bor mû be ra ká sos ext ra ko por só ig. A dí szí té sen túl a 
ko por sók szí ne i ben is lát hat tunk új don sá go kat, a meg szo kott 
bar nás ár nya la tok, a fe hér és a fe ke te mel lett meg le põ volt a 
kü lön bö zõ szí nes, kék, ró zsa szín ko por sók lát vá nya is.

Az ur nák kö zül ki emel ke dõ volt a meg szo kott for mák tól el té-
rõ, föld gömb min tá za tú, vagy ég bolt raj zo la tú gömb ala kú ur nák 
meg je le né se. Ér de kes ség a ma gyar lá to ga tók szá má ra, hogy a 
ki ál lí tott ur nák nagy ré sze fém ur na volt, nem pe dig a ha zánk ban 
gya ko ribb nak szá mí tó ke rá mia. A ha gyo má nyos ke gye le ti cik kek 
mel lett meg ta lál ha tó ak vol tak a te me tõ üze mel te tés hez hasz ná la-
tos gé pek, be ren de zé sek pél dá ul a kis hely igé nyû, kis nyom tá vol sá-
gú ön já ró sír ásó gép, il let ve az esz té ti kus meg je le né sû, biz ton sá gos 
ko por só le eresz tést le he tõ vé te võ ko por só lift is. Meg fi gyel he tõ ek 
vol tak még az egyéb, a te met ke zé si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó 
esz kö zök is (kan de lá be rek, hord ágyak, ra va tal asz ta lok).

A ki ál lí tá son meg te kint he tõ ek vol tak to váb bi ak ban kü lön-
bö zõ ha lott szál lí tó jár mû vek, il let ve sír em lé kek is. Egy aránt 
el ter jedt kül föld ön és ha zánk ban is a sír em lé kek re és ke gye le ti 
cik kek re tör té nõ fo tók el he lye zé se kü lön bö zõ tech ni kai meg ol dá-
sok kal, me lyek be mu ta tá sá ra is sor ke rült.

Úgy gon do lom, hogy az ilyen jel le gû, szín vo na las ki ál lí tá sok 
me lyek akár kül föld ön akár ha zánk ban ke rül nek meg ren de zés re a 
ke gye le ti szak ma elõ re lé pé sét je len tik, va la mint meg fe le lõ ta lál ko-
zó he lyet biz to sí ta nak a te met ke zé si szak má ban dol go zó szak em be-
rek nek, kel lék gyár tók nak az in for má ci ók, ta pasz ta la tok cse ré jé hez.

Var ga Jó zsef
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A cég tör té ne te 1989-ben NAMEN Gmk. né ven tex til ter mé-
kek gyár tá sá val kez dõ dött. A kez de ti pró bál ko zá sok, ese ten-
ként ku dar cok után 1996-ban 
szé le sebb te vé keny sé gi kör rel, 
meg úju ló gép park kal meg szü-
le tett a MANTEX. A kö vet ke zõ 
évek egy- egy ál lo más a cég 
fej lõ dé sé nek tör té ne té ben. 1996-
ban méteráru üz le tet nyi tot tak, 
1997-ben üzem be he lyez ték az 
el sõ ipa ri hímzõgépet, 1999-ben 
a di na mi kus fej lõ dés lát vá nyos 
ered mé nye volt a Bu da pes-
ten meg nyi tott himzõmühely. 
Eb ben az év ben kezd ték meg a 
for ma ru ha gyár tá sát. 2001 újabb 
elõ re lé pés volt az új üzem fel ava tá sa, amely egy ben a te vé keny-
sé gi kör je len tõs bõ vü lé sét is je len tet te.

Eb ben az év ben a tár sa ság fel ké szült a ko por sók for gal ma-
zá sá ra is, hogy mi nél komp let tebb szol gál ta tást tud jon nyúj ta-

ni part ne rei nek, egyút tal fel-
is mer te: a ma gyar ke gye le ti 
pi a con a ver seny ki hí vás nak 
ak kor tud meg fe lel ni, ha több 
lá bon áll. A ko por só és tex til 
kel lék for gal ma zás lát szó lag 
las sú fej lõ dé se jól át gon dolt 
pi a ci ma ga tar tást ta kart. A 
ré gi meg ren de lõk meg tar tá sa, 
ke gye le ti ter mé kek kel tör té nõ 
tel jes kö rû el lá tá sa, ugyan ak-
kor új meg ren de lõ k szer zé se 
úgy, hogy ez mi nél ki sebb 
konf lik tus sal jár jon a kon ku-

rens vál lal ko zá sok kal nagy feladat volt, 2003-ban újabb ter mék-
kel bõ vült a cég te vé keny sé ge: meg kez dõ dött a csip ke gyár tás.

2004 no vem be ré ben a cég Sü me gen ke gye le ti ki ál lí tás sal egy-
bekö tött ren dez vé nyen kö szön te meg part ne re inek a hû sé get, 

Tizenöt év a kegyelet szolgálatában

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

Elkötelezettség a szakma iránt, hûség a partnerekhez

Pölczmanné Dunavári Anna Pölczman Árpád
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a tü rel met és a ki tar tást. Pölczman Ár pád a csa lá di vál lal ko zás 
ügy ve ze tõ je kö szön tõ jé ben hang sú lyoz ta: „Tal pon ma ra dá sun-
kat an nak kö szön het jük, hogy ál lan dó an fej lesz tet tük ter mé ke-
in ket, gyár tá si mód sze re in ket, part ne re ink prob lé má i ra mind ig 
fo gé ko nyak vol tunk.” Egyik ba rát ját idéz ve hang sú lyoz ta: 

„A szü le tés nap ok min dig fon to sak, mert mi nél töb bet tar-
tunk be lõ lük, an nál to vább élünk.” En nek meg fe le lõ en cél juk az, 
hogy öt éven te ha son ló ren dez vé nye ken ta lál koz nak meg ren de lõ-
ik kel. El hang zott a be széd ben, hogy a cég hit val lá sa: El kö te le zett-
ség a szak ma iránt, hû ség a part ne rek hez.

A ren dez vény fon tos prog ram ja volt a Mantex Kft. ál tal 
gyár tott és for gal ma zott ke gye le ti ter mé kek ki ál lí tá sa. Pölczman 
Ár pád, mi e lõtt a ki ál lí tást meg nyi tot ta - a to váb bi ered mé nyes 

évek hez, év ti ze dek hez a je len lé võk se gít sé gét kér ve Ezekiel 
pró fé ta sza va it idéz te: “Adj uram erõt, hogy ké pes le gyek meg-
vál toz tat ni, ami le het sé ges, be lá tást, hogy ne ve szõd jek az zal, 
ami meg vál toz tat ha tat lan, és böl cses sé get, hogy meg tud jam 
kü lön böz tet ni az egyi ket a má sik tól.” A ki ál lí tá son meg ha tá ro-
zó sze re pet ka pott a ma gyar or szá gi pi a con je len lé võ ko por sók 
szé les vá lasz té ka. 

A ha zai gyár tá sú ko por sók mel lett el sõ sor ban az olasz gyár-
tók ter mé kei je len tek meg. A ko por sók ban a Mantex ál tal gyár-
tott tex til ter mé kek szé les kö re ke rült be mu ta tás ra. A ki ál lí tá son 

el sõ al ka lom mal ke rá mia, üveg és kris tály ur nák be mu ta tá sá ra 
is sor ke rült. Az ur nák be mu ta tá sa egy ben azt is je lez te, hogy a 
Mantex, a ter mék for gal ma zás újabb te rü le tén je lent meg. 

A ki ál lí tást kö ve tõ prog ra mok és ba rá ti ta lál ko zók ered mé nye-
ként újabb part ne rek kö te lez ték el ma gu kat a cég ter mé kei mel lett.

Pus kás Bé la
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Tisz telt Egy be gyûl tek, Ked ves Ba rá ta im, Höl gye im és Ura im!

Men  nyi szép sé get, ma gasz tos ese ményt, ne mes em be ri tett re 
va ló em lé ke zést kí nál az õsz, a kö zel - és tá vo li múlt.

Mi nap még Szom bat he lyen ve het tem részt a hõ si te me tõ be 
át köl töz te tett gyö nyö rû sé ges ká pol na ava tó-fel szen te lõ ün nep sé-
gén, ezt kö vet te a min den szen tek és a ha lot tak na pi meg em lé ke-
zés, s most – mi ként min den év ben már – büsz ke ség gel ál lok itt 
Ostffyass zonyfán az ún. ha di fo goly-te me tõ ben ren de zen dõ tá bo ri 
mi se ce leb rá lá sa elõt t.

Mint a Vas me gyei Te met ke zé si Vál la lat igaz ga tó ja kö szön-
töm ked ves Mind nyá ju kat.

Az elõbb ma ga mat ve ze tõ ként tün tet tem fel, de sok kal fon to-
sabb en nél az a vál lalt kül de tés, amel  lyel a Te rem tõ tõl kap tam 
meg bí zást, hogy meg an -
nyi sír kert mel lett fel ügyel-
he tem és szív ügyem le het 
e tör té nel met me sé lõ csön-
des föld te rü let itt, a Keme-
nes-vidék ki es ré szén.

Öröm mel osz tom meg 
azon gon do la to mat, hogy 
a kö zel múlt ban a saj tó ál tal 
is meg je len te tett Ostffyasz-
szonyfa-Nagysimonyi 
köz sé gek „ri va li zá lá sa” a 
ha di fo goly tá bor és te me-
tõ vi szony la tá ban nyug vó 
pont ra ju tott.

Dr. Hol ló Jó zsef ve zér-
õr nagy, a Hon vé del mi 
Mi nisz té ri um Had tör té ne-
ti In té zet és Mú ze um fõ igaz ga tó já nak ve ze té sé vel, Markó Pé ter 
el nök úr je len lét ében meg ál la po dás szü le tett, hogy a Ha di fo goly 
te me tõ to vább ra is Ostffyass zony fa né ven sze re pel. Az igaz, hogy 
a föld hi va ta li be jegy zés alap ján a ha di fo goly te me tõt a hely raj zi 
szám és a tu laj do ni la pok alap ján a ho va tar to zást il le tõ en Nagysi-
monyi Köz ség Ön kor mány za ta jo gos tu laj do ná nak te kint he ti, 
de a tör té nel mi tény, ame lyet alá tá masz ta nak a le vél tá ri ada tok, 
va la mint a ha di fo goly – lá ger tör té ne té rõl szó ló fel jegy zé sek 
(fény ké pek, el ké szí tett tár gyak, fi ze tõ esz köz, stb.) bi zo nyí tot ta az 
Ostffyass zony fai ere de tet.

A ve zér õr nagy úr ja va sol ta a két pol gár mes ter úr nak, hogy 
le gyen ez a meg bé ké lés em lék park ja és kö zös kon szen zu son ala-
pu ló egyez te tés sel kor rekt ba rá ti vi szony ban a két fa lu kö zö sen 
szer vez zen ün nep sé ge ket a tá bor meg ala ku lá sá nak 90. év for du ló-
ján 2005. má ju sá ban a Vas me gyei Te met ke zé si Vál la lat és a HM 
Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um szak mai tá mo ga tá sá val. Mind-
két pol gár mes ter úr a ja vas la tot el fo gad ta.

Úgy gon do lom a ke gye let õr zés nek vesz te se NINCS s én õszin-
tén ké rem mind két pol gár mes ter urat, hogy a to váb bi ak ban is 
sze res sék és gon doz zák a ha di fo goly te me tõt VE LÜNK együt t.

Õsz van, kis sé nyir kos, kis sé hû vö sebb, ta lán olyan, mint 
mos ta ná ban a vi lág lel ke. Ám a te me tõk vi lá ga egé szen más, 
egé szen kü lö nös vi lág. Itt ha tal mas sá lom bo so dik a csönd, bé két 
áraszt ma gá ból a rög, meg nyug vást kí nál az em lé ke zet. Va ló ban, 
hi szen ez a csön des ség nem zet kö zi, meg an  nyi nép ide ker ge tett, 
ide ve zé nyelt, ide ros ka dó ka to na fia lett hõs sé, vált a szent ma gyar 

föld be fo ga dott já vá. 
Mert Is ten nem 
is mer gyá va sá got, 
nem is mert so ha 
meg kü lön böz te -
tést, ne ki MIN DEN 
EM BER A TE REMT-
MÉ NYE. Szól jon 
hát az ima ér tük, 
lob ban ja nak a gyer-
tya fé nyek ér tük, 
hajt sunk fõt va la-
men  nyi en elõt tük, 
az öku me nia er re 
va ló, a lé lek meg bé-
ké lé se er re hi va tott. 
A hí res fo hász egyik 
so rá val köszöntöm 

a VÉGTELEN ÉS VÉDTELEN IDÕT, AZ IDÕBEN ÖNÖKET, 
AKIK MEGHALLGATTAK:

„… és bo csásd meg a mi vét ke in ket, mi kép pen mi is meg bo csá-
tunk az el le nünk vétkezõknek…”

Elhangzott:
az Ostffyass zony fa-i temetõben
2004. no vem ber 05. 11 óra

Dr. An dor Fe renc

a Vas me gyei Te met ke zé si Vál la lat igaz ga tó ja

„Aludjatok, ti áldott hõseink...”

Köszöntõ gondolatok az ostffyaszonyfai 
hadifogoly temetõben
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AUTÓ ÁTALAKÍTÁSAINK
A hazai temetésszolgáltatók többsége új, vagy használt zárt 

kistehergépkocsit alakíttat át halottszállítóvá, vagy használtan ilyen autót vásárol. 
Vajon miért?

Is mer jük a ha lott szál lí tó, il let ve szer-
tar tás au tó át ala kí tás ra sza ko so dott olasz, 
né met, fran cia, bel ga, an gol stb. cé gek 
pro fes  szi o ná lis au tó it. Az át ala kí tás ára 
ezen cé gek nél ál ta lá ban meg egye zik egy 
új gép ko csi árá val.

- Így egy új Mer ce des sze mély gép ko-
csi jel le gû szer tar tás-au tó itt ho ni ára meg-
ha lad hat ja a 20 mil lió Ft-ot, egy Mer ce des 
VITO ha lott szál lí tó gép ko csi ára pe dig a 
12 mil lió Ft-ot. Ilyen be fek te té sek pe dig a 
je len le gi ha zai te met ke zé si dí jak ból még 
nem té rül nek meg.

Fon tos ok az is, hogy a ha zai te met ke-
zé si gya kor lat nak, a te me tõi bel sõ út ja ink-
nak e drá ga au tók ke vés he lyen, ál ta lá ban 
csak a nagy vá ro si te me tõk egy ré szé ben 
fe lel nek meg.

A ha lott szál lí tó, – ra va ta lo zó gép-
ko csik szak mánk na gyon fon tos esz-
kö zei és a szak mai szín vo nal meg je le-
ní tõi is.

Cé günk nél több éves fej lõ dé si fo lya-
mat után a ki len ce dik au tó-át ala kí tást 
vé gez zük, így ér de mes rö vi den be mu tat-
ni mód sze re in ket.

- El sõ a kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa.

 Mi fa lu si, kis vá ro si és nagy vá ro si 
ha lott szál lí tó – ra va ta lo zó au tó kat hasz-
ná lunk, ame lye ket 4 fõ utas és 1 vagy 2 
ha lott szál lí tá sá ra en ge dé lyez te tünk és 
al kal mas sá tes  szük kb. 26 ko szo rú de ko ra-
tív ki szál lí tá sá ra is.

- Ezt kö ve ti az au tó ki vá lasz tá-
sa, amely nél meg ha tá ro zó az ár/ér ték 
arány, a leg alább 2700 mm-es bel sõ 
rak tér hos  szú ság, az esz té ti kai meg je le-
nés (le ke re kí tett vo na lak, ezüs tös szín, 
pa no rá más kör ab la kok, szín re fújt lök-
há rí tók és tük rök). Fon tos a trekking 
funk ció is, (au to ma ti kus hát só dif fe-
ren ci ál zár) amely a té li gu mi kész let tel 
együtt lé nye ge sen ja vít ja hó ban és sár-
ban au tó ink te rep já ró ké pes sé gét.

- Mo tor ban meg fe lel a 2500 cm3 alat-
ti tur bó di e sel (ked ve zõ fo gyasz tás és 
zaj szint, jobb re giszt rá ci ós adó kulcs, jó 
tel je sít mény). 

E kö ve tel mé nye ink nek jól meg fe lel 
a KIA Pregio trekking au tó, amely bõl a 
ne gye di ket vá sá rol tuk. 

- Az át ala kí tó mun ká kat terv raj za ink 
alap ján pro fi part ner cé gek kel vé gez tet jük 
el, így en nek so rán:

 - A négy ol dal ab la kot és a hát só aj tó-
ab la kot sö tét fó li á val lát juk el (diszk ré ten 
zár ja a ko por só te ret és jól de ko rál ha tó).

- A rak te ret ket té vá laszt juk egy „Z” 
ala kú acél tér el vá lasz tó val, egy kb. 2200 
mm hos  szú ko por só tér re és egy kb. 600 
mm hos  szú utas tér re.

- „Pik ke lye zett” rozs da men tes 
(INOX) acél le mez zel bur kol tat juk a 
tel jes pad ló fe lü le tet és a tér el vá lasz tó 
mind két ol da lát, a hát só aj tó nál le pe re-
mez ve és kör be fu tó 5 cm-es pe rem mel a 
fer tõt le ní té sek mi att.

- 4 db. ko por só rög zí tõ fü let sze rel te-
tünk a rak tér be

- Be sze rel tet jük a ne gye dik ülést, biz-
ton sá gi öv vel – (csak mi nõ sí tett cég mi nõ-
sí tett ülé se sze rel he tõ be) 
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- Le gyár tat juk és fel sze rel tet jük INOX 
rozs da men tes acél ból a kar csú te tõ-ko szo-
rú tar tót, és a 2+2 db. ab lak vé dõt. A 
te tõ-ko szo rú tar tót gyá ri kerszttartókhoz 
sze rel jük, a két hos  szú ol da lán 45°-os 
le haj lí tás sal (az ala cso nyabb mun ka tár-
sak mi att).

- El ké szít jük és fel ra gaszt juk az 
ol dal- és hát só ab la kok ra a fel ira to kat és 
a de ko rá ci ót egy sé ges cég-dizájn sze rint 
(- a je len le gi jog sza bá lyi kor lá to kat fi gye-
lem be vé ve)

- Az en ge dé lyez te tés (ha biz to sak 
va gyunk meg ol dá sa ink ban) pár hu za mo-
san is vé gez he tõ az át ala kí tás sal.

- El sõ ként a he lyi leg il le té kes ÁNTSZ 
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa szük sé ges, fel-
tün tet ve a szál lít ha tó ha lot tak szá mát is. 
(Eh hez már ál ta lá ban át ala kí tott au tót kell 
be mu tat ni.)

- Ezt kö ve tõ en a me gyei Köz le ke dé-
si Fel ügye let Jár mû-fel ügye le ti Osz tá lyá-
hoz kell be ad ni az át ala kí tást en ge dé lyez-
te tõ ké rel met, a szük sé ges mû sza ki le írás-
sal és terv rajz ok kal együtt (mel lé kel ni 
kell az ÁNTSZ en ge délyt és a mi nõ sé gi 
nyi lat ko za to kat is).

- Pár hu za mo san be kell je lent kez ni a 
me gyei vám-fõ hi va tal nál a re giszt rá ci ós 
adó kö te le zett ség mi att.

- A Köz le ke dé si Fel ügye let át ala kí tást 
en ge dé lye zõ ha tá ro za ta után az át ala kí-
tott au tót a Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye-
let vizs gá ló ál lo má sán mû sza ki vizs gá nak 
kell alá vet ni. (Itt so rol ják át au tón kat a 
8703 vám ta ri fa szám alá.)

- Le kell ró ni a re giszt rá ci ós adót 
egy vám ki ren delt sé gen (ez sem egy-
sze rû do log, vám ügy nök sé get ve szünk 
igény be.)

- Az il le té kes ok mány iro dá ban a Köz-
le ke dé si Fel ügye le ti és a vám iga zo lá sok 
alap ján ki ál lít tat ha tó az új for gal mi en ge-
dély (ha lott szál lí tó gép ko csi ra, 4 fõ és 2 
ha lott szál lí tá sá ra en ge dé lyez ve).

E tel jes mû sza ki és en ge dé lyez te té-
si fo lya mat ná lunk át la go san 3 hó na pot 
vesz igény be, a 8703 vám ta ri fa szám mi at-
ti több let költ sé günk (ÁFA + re giszt rá ci ós 
adó) el éri az 1,4 mil lió Ft-ot au tón ként, 
ezért ide je len ne a szak mát ter he lõ, és  sze-
rût len ren del ke zé se ket meg vál toz tat ni.

Mind ezek után egy olyan uni ver-
zá lis ha lott szál lí tó – ra va ta lo zó au tót 
nye rünk, amel  lyel mun ka tár sa ink sze ret-
nek dol goz ni, amel  lyel jól meg old hat juk 
fel ada ta in kat.

 Bo ros Ár pád
Csongád Megyei Kegyeleti Kft.
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Hol lan di á ba, a szél mal mok ha zá já ba lá to ga tott el 2004. szep-
tem ber 15. -20- kö zött egy 20 fõs ma gyar cso port, az OTEI szer ve-
zé sé ben. Uta zá sunk fõ cél ja, az Utrecht ben meg ren de zés re ke rü lõ 
LITWAARD te met ke zé si szak ki ál lí tás meg te kin té se volt.

Ér ke zé sün ket kö ve tõ en, ha mar íze lí tõt kap hat tunk a hol land 

te met ke zé si kul tú rá ból, mi vel a rep tér rõl bu szunk egy mo dern, 
a XXI. szá za di el vá rá so kat ma xi má li san ki elé gí tõ kre ma tó ri um ba 
vitt, ahol az üzem ve ze tõi ka la u zol ták cso por tun kat. Be mu tat ták 
a tel jes ham vasz tá si fo lya ma tot és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sok kal 
is meg is mer ked het tünk. Le he tõ sé get biz to sí ta nak a csa lá dok 

ré szé re hely ben a bú csúz ta tá si szer tar tás meg tar tá sá ra, az ur nák 
el he lye zé sé re, va la mint komp lett kony hát tar ta nak fenn a ha lot ti 
tor meg tar tá sá hoz, amely szol gál ta tá suk a töb bi mel lett szin tén 

nagy ke res le tû a meg ren de lõk kö ré ben. Meg le põ volt, hogy az 
ur nák el he lye zé se tel je sen sza ba don tör té nik, bár ki szá má ra lát-
ha tó ak a kü lön bö zõ dísz ur nák, me lyek fa áll vány za ton ke rül nek 
el he lye zés re, a kre ma tó ri um bel sõ át ri u mo san ki ala kí tott dísz-
kert jé ben. Meg tud hat tuk, hogy Hol lan di á ban jelenleg mint egy 70 

Kiállítás Utrechtben 

A szélmalmok hazájában
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kre ma tó ri um mû kö dik je len leg, mi vel min den na gyobb te me tõ 
ren del ke zik sa ját ham vasz tó üzem mel. Ez is azt mu tat ja, hogy 
meg le he tõ sen ma gas a ham vasz tá si arány, kb. 55% a te me té si 
mó dok te kin te té ben. 

A kre ma tó ri um ban lá tot tak után már vá ra-
ko zás sal te kin tet tünk a kö vet ke zõ szak mai 
prog ra munk elé amely a te met ke zé si ki ál lí-
tás meg te kin té se volt. Itt sem kel lett csa-
lód nunk, a ki ál lí tás szín vo na las volt, 
és szá mos ér de kes ség gel szol gált a 
lá to ga tók szá má ra.

A ki ál lí tók fel vo nul tat ták a te met-
ke zés hez kap cso ló dó va la mennyi 
ke gye le ti ter mé ket. Kü lö nö sen 
fi gye lem re mél tó ak vol tak a kü lön-
bö zõ ki ala kí tá sú üveg sír em lé kek, 
va la mint meg le he tõ sen nagy vá lasz-
té kot mu ta tat tak be a kis mé re tû 
ko por sók ból. A gé pek, be ren de zé-
sek kö zött szá munk ra ér de kes ség ként 
tûnt fel, a hoz zá tar to zók szál lí tá sá ra 
ki ala kí tott busz. A ki ál lí tott ko por sók, 
nyil ván va ló an a he lyi igé nyek nek meg fe-
le lõ en, meg le he tõ sen szû kös for ma vi lá got 
mu tat tak, el sõ sor ban a la pos te te jû, szar ko fág 
tí pu sú il let ve ame ri kai tí pu sú ter mé ke ket lát hat tunk. 
El len ben a ko por sók dí szí té sé re hasz nált vi rág kom po zí ci ók 
vál to za tos sá ga, egye di sé ge le nyû göz te a ki ál lí tás kö zön sé gét. 
Per sze a gaz dag vi rág dí szí tés el is vár ha tó Hol lan di á ban, ahol 
igen nagy múl tú és hír ne vû a dísz nö vény kul tú ra. 

Hol lan di ai utunk so rán nem hagy hat tuk ki a he lyi ne ve ze-
tes sé gek meg te kin té sét sem. Cso por tunk el lá to ga tott az egyik 
leg na gyobb amsz ter da mi gyé mánt csi szo ló üzem be, ki rán du lást 

tet tünk Rot ter dam ba, a vi lág leg na gyobb ke res ke del mi 
ki kö tõ jé be, majd Kinderdijk vá ro sá ba, ahol 19 db 

õsi szél mal mot cso dál hat tunk meg egy más 
mel lett. El lá to gat tunk Há gá ba, ahol szám-

ta lan gyö nyö rû épü let kö zött lát hat tuk a 
par la men tet és a ki rá lyi pa lo tát is, majd 

Delft ben a por ce lán fes tõ ma nu fak tú ra 
ter mé ke it és a gyár tá si tech no ló gi át 
kö vet het tük fi gye lem mel.

Utun kat egy amsz ter da mi te me tõ 
meg lá to ga tá sá val zár tuk, ahol vá rat-
lan ér ke zé sünk el le né re, na gyon 
ked ve sen, ba rát sá go san vé gig ka la u-
zol ta cso por tun kat egyik iro dai al kal-
ma zott. Ér de kes ség nek tûnt, hogy a 

Hol land te me tõk mun ka tár sai csak 
üze mel te té si és fenn tar tá si mun ká la to-

kat lát nak el, be le ért ve a te me té si ce re-
mó ni át is, míg a szál lí tás sal és kel lé kek áru-

sí tá sá val kü lön vál lal ko zá sok fog lal koz nak. 
Le nyû göz te tár sa sá gun kat a ren de zett, tisz ta 

sír kert, il let ve a min den mun ka fá zis ra ki ter je dõ 
gé pe sí tés.

Szak mai utunk so rán ren ge teg ér de kes sé get, új don sá got lát-
hat tunk, amely arra ösztönöz bennünket, hogy to váb bi ter ve ket, 
cé lo kat tûzzünk ki ma gunk elé, hogy a hoz zá tar to zók szá má ra 
még kom for to sabb, ke gye let tel je sebb szol gál ta tást nyújt has sunk.

Var ga Jó zsef
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–•– Hírek, események –•– HÍREK, ESEMÉNYEK –•
El hunyt La dá nyi Je nõ

Szo mo rú an 
vet tük a hírt, 
hogy 73 éves 
ko rá ban, mél-
tó ság gal vi selt 
sú lyos be teg sé-
ge után örök re 
itt ha gyott ben-
nün ket La dá nyi 
Je nõ a Nem ze ti 

Ke gye le ti Bi zott ság volt el nök he lyet te se. 
A Mû sza ki Egye te men vég zett, s fi a tal 
mér nök ként 1954-tõl-1962-ig a Me zõ gaz-
da sá gi Ter ve zõ Iro dá nál dol go zott. Szor-
gal mas mun ká ja ered mé nye ként elõ ször 
osz tály ve ze tõ ként, majd fõ osz tály ve ze tõ-
ként. Ezt kö ve tõ en a Föld mû ve lés ügyi 
Mi nisz té ri um ban te rü let ve ze tõ, majd 
fõ mér nök be osz tás ban ka ma toz tat ta 
tu dá sát. Az épí tõ ipar ban egy év ti ze dig 
ki vi te le zõ ként, majd a Fõ kert nél dol go-
zott. 1982-2000 kö zött – kö zel két év ti ze-
dig – a Bu da pes ti Te met ke zé si In té zet 
– majd Rt. – mû sza ki igaz ga tó ja, majd 
ve zér igaz ga tó ja. Szám ta lan tár sa dal mi 
tiszt sé get töl tött be, a Nem ze ti Pan te on 
Bi zott ság ban ku ra tó ri u mi tag, az Or szá-
gos Te met ke zé si Egye sü let és Ipar tes-
tü let volt el nö ke. Az Eu ró pai Te met-
ke zé si Uni ó nak 1991-tõl igaz ga tó sá gi, 
majd örö kös tag ja. A Pá ri zsi szék he lyû 
EUROFUNERIAIRE ke let – eu ró pai társ-
el nö ke, majd tisz te let be li tag ja. A Köz tár-
sa sá gi El nök Arany érem ki tün te tés tu laj-
do no sa. Éle tét ki hí vá sok és ered mé nyek 
gaz da gí tot ták, mun kás sá ga pél da ér té kû 
azt õt kö ve tõ ge ne rá ció szá má ra.  2004. 
de cem ber 14-én 15.00 óra kor kí sér tük 
utol só út já ra a Fi u mei úti sír kert ra va ta-
lo zó já ból. La dá nyi Je nõ em lé két meg õriz-
zük, ta lál-

jon örök nyu gal mat az anya föld öle lõ 
kar ja i ban. 
Ságvári ham vasz tó

Az Adi tum Kft. a ságvári ham vasz tó-
ba az el múlt he tek ben ne gye dik ge ne rá-
ci ós ham vasz tó ke men cét he lye zett el és 
üze melt be.

Kegyeleti Adat tár
A ma gyar or szá gi ke gye le ti pi ac szol gál-

ta tó i nak, gyár tó i nak, or szá gos és nem zet kö-
zi meg is me ré se cél já ból ke gye le ti adat tár 
ké szül. Az egy sé ges szer ke zet ben meg je le-
nõ adat tár or szág ha tár okon is túl mu ta tó 
tá jé koz ta tó ada to kat tar tal maz a ben ne részt 
ve võk rõl. A szer kesz tõk vál lal ták, hogy a 
szak ma köz vet len sze rep lõi mel lett az adat-
tá rat el ju ttat ják va la men  nyi ön kor mány zat-
nak, ha tó ság nak, hi va tal nak.

Az el sõ kö tet a ter vek sze rint 2005. év 
ele jén je le nik meg, ame lyet min den év ben 
pon to sí ta nak, és új ra ki ad nak. Ér dek lõd ni 
és je lent kez ni le het: Hedero Bt. 2092 Bu da-
ke szi, Fõ u. 43-45. Tel: 06 23 451-454

„Ba la ton fü red em lék je lei”
A fenti cím mel Bándi Lász ló szer kesz-

té sé ben a na pok ban je lent meg a ba la ton fü-
re di szob ro kat, em lék mû ve ket, em lék táb lá-
kat és sír em lé ke ket tar tal ma zó ki ad vány. 
A hé zag pót ló mû szer zõi meg gyõ zõ dés sel 
vall ják, hogy szû kebb és tá gabb kör  nye ze-
tünk meg is me ré sé hez, sze re te té hez hoz zá-
tar to zik múl tunk kéz zel fog ha tó bi zo nyí té-
ka i nak is me re te is. Az em be ri em lé ke zet 
vé ges, ezért fon tos az, hogy eb ben a for má-
ban is em lé kez tes sük az élõ ket al ko tó elõ de-
ink mun kás sá gá ra.

Zsi dó már tí rok em lék mû ve
Máj Pé ter Ecse ny pol gár mes ter ének 

kez de mé nye zé sé re a So mogy te met ke-
zé si Kft. em lék mû vet ál lí tott a 60 év vel 
ez elõtt Ecseny bõl el hur colt zsi dó már tí-
rok em lé ké re.

In do néz te met ke zé si szer tar tás
2005. ja nu ár 25-én ifj. Do bos Já nos 

„In do néz te met ke zé si szo ká sok ról és 
szer tar tá sok ról” fo tóki ál lí tása nyí lik a 
Ke gye le ti Mú ze um ban. (Bu da pest, Fi u-
mei úti te me tõ)

Ká pol na szen te lés
Szom bat he lyen a Jáki úti te me tõ ben 

a Min den szen tek elõ est éjén dr. Kon koly 
Ist ván me gyés püs pök ál dot ta meg azt a 
ká pol nát, ame lyet a hõ si te me tõ sír kert jé-
ben épí tet tek fel új ra. A ká pol na ere de ti jét 

a vá ros ren de zés so rán le bon tot ták. Köz-
ada ko zás ból a Vas Me gyei Te met ke zé si 
Vál la lat ha té kony köz re mû kö dé sé vel épí-
tet ték új já a hõ si par cel lá ban. Az ava tá son 
dr. An dor Fe renc a Te met ke zé si Vál la lat 
igaz ga tó ja ün ne pi be szé dé ben hang sú-
lyoz ta, hogy „Mint me se be li fõ nix ma dár, 
úgy éledt po ra i ból új já ez a ká pol na.” A 
ka to nai tisz te let adás mel lett meg tar tott 
ün nep sé gen részt vet tek az egy há zi mél tó-
sá gok, a megye és a vá ros ve ze tõi, or szág-
gyû lé si kép vi se lõk, va la mint a fegy ve res 
erõk és tes tü le tek ve ze tõi.
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•– Hírek, események –•– HÍREK, ESEMÉNYEK –•– 
Em lék mû ál lí tás

2004. ok tó ber 7-én Marcali-Horvát-
kuton em lék mû vet ál lí tot tak az I. vi lág-
há bo rú ban el eset 24 ka to na tisz te le té re. 
Az em lék mû vet a he lyi kép vi se lõ kez-
de mé nye zé sé re a So mogy Te met ke zé si 
Kft. ké szí tet te és ál lí tot ta fel. A szent mi-
sén majd az ava tá si ün nep sé gen részt 
vett Such man Ta más a Te rü let fej lesz té si 
mi nisz té ri um ál lam tit ká ra és Dr. Sü tõ 
Lász ló Mar ca li vá ros pol gár mes te re is. Az 
ün nep sé gen az egy kor önál ló te lep ülés 
- ma mar ca li vá ros ré sze - la kói nagy szám-
ban vet tek részt. 

OTEI el nök sé gé nek ülé se
2004 no vem ber 23-án tar tot ta so ron 

kö vet ke zõ ülé sét az OTEI el nök sé ge. Az 
ülés leg fon to sabb té má ja a te met ke zé si 
tör vény mó do sí tott szö ve gé nek vé le mé-
nye zé se. Az el nök ség vé le mé nye sze rint 
a mó do sí tá sok össz hang ban van nak a 
szak mai szer ve ze tek ko ráb bi ja vas la ta-
i val. Az ülé sen tá jé koz ta tó hang zott el 
a Tem ex pó szer ve zé sé nek hely ze té rõl. 
Az el nök ség öröm mel vet te tu do má sul, 
hogy a ha té kony szer ve zõ mun ka ered mé-
nye ként mind a ha zai, mind a nem zet kö-
zi gyár tók és szak mai szer ve ze tek kö ré-
ben nagy az ér dek lõ dés a ki ál lí tás irán t. 
Az el nök ség vé le mé nyez te a Ke gye le ti 
ala pít vány ala pí tó ok ira tát és ki ala kí tot ta 
ál lás pont ját az ala pít vány Ku ra tó ri u ma, 
va la mint a Fel ügye lõ bi zott sá ggal kap-
cso lat ban.

Sír fel újí tá sok
A So mogy Te met ke zé si Kft. szer ve zé sé-

ben im már má so dik al ka lom mal ka pos-
vá ri sír kö ves vál lal ko zók egy- e gy ne ves 
sze mély sír ját újí tot ták fel a ha lot tak nap-
já ra, in gyen. A fel újí tott sí rok ban az aláb-
bi egy ko ri ne ves sze mé lyek nyug sza nak: 
Sol tész Emil a ze ne is ko lai igaz ga tó, Tar-
ján An tal ál ta lá nos is ko la igaz ga tó, pe da-
gó gus szak író, Pazsiczky Sán dor ta nár, 
fes tõ mû vész, Né meth Ist ván plé bá nos, 
Bac skay Bé la fes tõ mû vész, Dr. Len gyel 
Ár pád úszó, jo gász, a Ber li ni olim pia 
bronz ér me se, Roboz Ist ván ki rá lyi ta ná-
csos, új ság író, író, köl tõ, Zsu pán Gyu la 
mû la ka tos mes ter, Né meth Ist ván Ka pos-
vár pol gár mes te re. A So mogy Te met ke-
zé si Kft. a mun ká la tok so rán fel újí tot ta a 
ra va ta lo zó elõtt ál ló Má ria szob rot.

A fel újí tott sí ro kat Szi ta Kár oly Ka pos vár 
Me gyei Jo gú vá ros pol gár mes te re vet te 
át. Ka pos vár te me tõ i ben nyug vó ne ves 
elõ dök sír ja a vá ros tör té nel mé nek kéz zel-
fog ha tó bi zo nyí té kai. Mind ezek mi att is 
te kin ti a vá ros ve ze té se is ki emelt fel adat-
nak a ne ves elõ dök sír ja i nak meg óvá sát, 
fel újí tá sát, mert meg gyõ zõ dés sel vall ják, 
hogy az tud ered mé nye sen dol goz ni a 
je len ben, aki a múlt kéz zel fog ha tó tár gyi 
em lé ke it meg õr zi az utó kor, az utó dok 
szá má ra.

Vám ta ri fa szám
Az OTEI el nök sé ge ne vé ben Pus kás 

Bé la a So mogy Te met ke zé si Kft. ügy ve ze-
tõ igaz ga tó ja le vél ben kér ál lás fog la lást 
Dr. Orova Már tá tól a BM. Ön kor mány za-
ti EU. In for má ci ós Köz pont ve ze tõ jé tõl a 
ha lott szál lí tó au tók vám ta ri fa szám vál-
to zá sá val kap cso lat ban. Az ál lás fog la lás-
ból ki de rül, hogy a ma gyar jog sza bály ok 
megegyeznek-e az EU elõ írá sok kal.

Új ra va ta lo zó Várdán

2004 ok tó ber 18-án új ra va ta lo zó át adá-
sá ra ke rült sor Várdán. Var ga And rás 
pol gár mes ter a So mogy me gyei Te rü let-
fej lesz té si Ta nács hoz nyúj tott be si ke res 
pá lyá za tot a ra va ta lo zó épí té sé re. A ter-
vek meg va ló sí tá sá ban a he lyi ön kor mány-
zat és a la kos ság tár sa dal mi mun ká val 
és anya gi esz kö zök kel is részt vett. Az 
ava tá son Dr. Gye ne sei Ist ván a So mogy 
Me gyei Köz gyû lés el nö ke mon dott ün ne-
pi be szé det. A Ka pos vár kö ze lé ben fek võ 
554 fõs köz ség Szász End re fes tõ mû vész 
egy ko ri la kó he lye. 

Em lék tú ra Rud kinó ba
A Már tí rok és Hõ sök köz ala pít vány 

is mét em lék tú rát szer vez az orosz or szá gi 
Rud kinó ba. A je lent ke zõk ré szé re prog-
ra mot kül de nek. Ide je: 2005. au gusz tus. 
Uta zás re pü lõ gép pel. (Budapest-Moszkva-
Voronyezs) Hely szí nen bé relt au tó busz. 
Je lent ke zés: Pus kás Bé la - Telefon: 30/9864 
352 • So mogy Te met ke zé si Kft. Ka pos vár, 
Me zõ u. 2. • E- mail: temetkez@ax elero.hu 
vagy puskás. be-
la@ax elero.hu

Te le fon/fax: 
82/528510 

A hír ol da la-
kat ös  sze ál lí tot ta: 

Pus kás Bé la
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Öt kiló pénz

A jobb latorról nevezték el a rabok templomát
Nem min den na pi tör té-

net: egy bör tön tiszt nyug díj-
ba vo nul és lel ki pász tor rá 
lesz. Lel ki pász tor rá lesz, és 
temp lo mot épít a sem mi bõl, 
a sem mi ben. Pénz nél kül, 
a pusz tá ban. Egy re ha bi li-
tá ci ós te le pen, ahol 15 volt 
el ítélt él.

Ak tív szol gá la ti ide jé nek 
le töl té se után sem sza kadt 
el a bün te tés-vég re haj tás tól 

dr. Majzik Má tyás. Lét re hoz ta a börtön pasz torá ció val fog lal ko zó 
Mé cses Sze re tet szol gá la tot, di a kó nus sá szen tel ték, és a sze ge di 
Csil lag bör tön lel ké sze lett. 

Hos  szú sza bad ság vesz tés után a ra bok több sé ge nem tud 
rög tön vis  sza tér ni a tár sa da lom ba. So kuk nak sen ki je ninc s, vagy 
ha van csa lád juk, nem fo gad ja be õket. Szá muk ra re ha bi li tá ci-
ós te le pe ket lé te sí tet tek, ahol „akk li ma ti zá lód hat nak”. Im már 
õrök és ke rí tés nél kül – de szi go rú há zi rend sze rint – él het nek, 
dol goz hat nak. Egy ilyen te lep ta lál ha tó a Bács-Kis kun me gyei 
Alsószent tamá son. Öt ház a pusz ta kö ze pén. Há rom ban él 15 

volt el ítélt – nö vény ter mesz tés sel és ál lat te nyész tés sel fog lal koz-
nak –, a má sik két épü let ben pe dig a gond nok ság és az ét te rem 
ta lál ha tó. Si vár nak ne vez he tõ a hely, de Is ten há ta mö göt ti nek 
nem. Ugyan is Majzik úr hat ha tós köz ben já rá sá nak és szor gal mas 
ala mizs na gyûj tö ge té sé nek há la, el ké szült Alsószent tamás ha to dik 
épü le te is: az Is ten há za. 

A jobb la tor ról el ne ve zett temp lo mot Bá bel Ba lázs ka lo csai 
ér sek és Gyu lay End re sze ge di püs pök szen tel te fel, ok tó ber 29-
én. Az ese mé nyen mint egy két szá zan vet tek részt, köz tük tény le-
ges bün te té sü ket töl tõ ra bok. Tol ná ról húsz fõs de le gá ció uta zott 
Alsószent tamás ra, dr. Szi lák Mi hály pol gár mes ter, és a Mé cses 
Sze re tet szol gá lat it te ni kép vi se lõ je, Sza ká los Mi hály ve ze té sé vel. 
A pol gár mes ter Wosin sky-érmet ado má nyo zott dr. Majzik Má tyás-
nak, míg Sza ká los úr – ke res ke dõ lé vén – „sú lyos” anya gi ak kal 
lep te meg a temp lom épí-
tõt. A bolt já ban ös  sze gyûj-
töt te a ve võk ál tal „nem 
kért” vis  sza já ró ap rót, s ezt 
az öt ki ló fém pénzt (egy-, 
két- és öt fo rin to so kat) ad ta 
át ne ki. 

Wes se ly






