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Hiszek benne, hogy fejlődés az élet bár-
mely területén csak összefogással valósul-
hat meg, melyhez mindenki a tudása leg-
javát adja, és ezzel nemcsak egyéni, de 
mások boldogulását is elősegíti.
A mi szakmánk erről szól… Tudásunk sze-
rint a legjobbat nyújtani, és segítő kezet 
adni mindazoknak, akik hozzánk fordulnak.
Az összefogás éppúgy szükséges egy-egy 
vállalkozás egységét tekintve, mint a te-
metkezési szakma egészét nézve.
Nincs jó vállalkozás: a háttéremberek szak-
értelme és felelős vezető nélkül, nincs meg-
felelő temetkezési szolgáltató a minőséget 
és választékot produkáló gyártók nélkül, 
gyártók és a forgalmazók léte is veszélyben 
ha nincs felvevőpiac.
Az egység megteremtése és nem érde-
kek egymás ellen feszítése a cél, mert 

ez az ami előre vihet. Közelebb ahhoz, 
hogy szemléletváltás következhessen 
be, és a szakmánk megítélése is jó irány-
ban változzon a hétköznapi emberek tu-
datában is.
Kívánom, hogy jó ügyet szolgálva sikerül-
jön félretenni érdekeket és ellenérdekeket, 
vitákat, melyek nem vezetnek sehová, de 
gátolják az előrehaladást. 

Engedjék meg, hogy itt köszönjem meg 
magam és a megújult szerkesztőbizottság 
tagjai nevében volt főszerkesztőnk Sas Er-
zsébet áldozatos munkáját, melyet az el-
múlt évek során szaklapunk arculatának ki-
alakításáért és szerkesztéséért tett.

Varga József
a szerkesztőbizottság elnöke

Reményeink szerint, a minden tekintetben 
megújult lapunk hasábjain, sikerült olyan 
témákat felvetni melyek nemcsak felkeltik a 
temetkezési szakmában érdekeltek figyelmét, 
hanem hasznos segítséget is nyújthatnak, 
vagy adott esetben tovább, illetve együtt 
gondolkodásra is késztetnek.

tisztelt kollégák!

magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány
Megjelenik negyedévenként

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) lapja

Felelős kiadó
Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöksége

1086 Budapest Fiumei út 16.

szerkesztőség
Hírös Temetkezési Kft. 

6000 Kecskemét Mátyás király krt. 38. 
Tel.: +36-30/9855-424; Fax: 76/ 504-943 
E-mail: magyartemetkezes@gmail.com

a szerkesztőbizottság tagjai
Balogh Károly, Marján Tibor, Puskás Béla, Szekrényes András, Varga József (elnök)

Nyomda: Print 2000
Nyomdai előkészítés: Pixelgraf
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dunántúli temetkezési 
Egyesület delegáltja

Név:  kalmár tibor
Munkahely:  Fejér Megyei 

Önkormányzatok 
Temetkezési Kft. 
Székesfehérvár

Beosztás:  ügyvezető és gazdasági 
igazgató

Tel.: +36-20/3996-001
E-mail:  korintos@fmotem.t-online.hu

magyar temetkezési 
Kellékgyártók és 
forgalmazók 
Egyesületének delegáltja

Név:  Balogh károly
Munkahely:  Karsol Kft., Nyíradony
Beosztás:  ügyvezető igazgató 

az OTEI szerkesztő- 
bizottság tagja

Tel.:  +36-52/593-066 
E-mail:  info@funeralhungary.com

jász-nagykun-
szolnok megyei 
Kegyeleti szervezetek 
Egyesületének delegáltja

Név:  Nagy gábor
Munkahely:  IUSTA Temetkezési 

Szolgáltatás 
Selena Kft. Jászberény

Beosztás:  ügyvezető igazgató 
az OTEI Közgazdasági, 
Jogi és Etikai Bizottság tagja

Tel.:  +36-30/9487-349
E-mail:  selena@externet.hu

Keleti Regionális 
temetkezési Egyesület 
delegáltja

Név:  éber Istvánné
Munkahely:  Orfeusz Kegyeleti 

Szolgáltató Kereskedelmi 
és Gyártó Kft., 
Nyíregyháza

Beosztás:  ügyvezető igazgató 
az OTEI Közgazdasági, 
Jogi és Etikai Bizottság tagja

Tel.:  +36-30/7528-655
E-mail:  eber.istvanne1@upcmail.hu

temetkezési vállalkozók  
dél-dunántúli 
Egyesületének delegáltja

Név:  Pölczman Árpád
Munkahely:  Mantex Kft. Ajka
Beosztás:  ügyvezető igazgató  
Tel.: +36-30/9270-562
E-mail:  mantex@mantex.hu

temetőkertészek 
és fenntartók 
Egyesületének delegáltja

Név:  Varga József
Munkahely:  Hírös Temetkezési Kft. 

Kecskemét
Beosztás:  ügyvezető igazgató 

az OTEI szerkesztő- 
bizottság elnöke 
az oktatási és 
szakképzési bizottság tagja 

Tel.:  +36-30/9855-424
E-mail: varga@hirostemetkezes.hu

az oteI elnökségének delegált tagjai
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A napirendi pontok között a bizottság 
tagjai (Jurácsik Zoltán elnök, Puskás Béla 
és Varga József tagok) kiemelten foglal-
koztak a hazai szakképzésben jelenleg ta-
pasztalható anomáliákkal és kedvezőtlen 
élethelyzetekkel. A szakképzés írott irodal-
maként ismert „Temetkezés szolgáltatás” 
c. szakkönyv aktualizálása kapcsán meg-
fogalmazódott egy új, a jogszabályok  nak 
és a mai kor igényeinek megfelelő szak-
könyv megírásának az igénye. 

Az OKJ-s képzés kapcsán felvetődött az 
ún. „ismeretújító” képzés bevezetése, ami-
nek a lehetőségét a közeljövőben meg kell 
vizsgálni. A bizottság egységes vélemé-
nye, hogy a temetkezés szolgáltató szak-
képesítés megszerzéséhez szükséges 2 év 
szakmai tapasztalat igazolásában tapasz-
talható ellentmondások azonnali intéz-
kedést igényelnek (a NYENYI-igazolások 
kiadása, az elfogadható FEOR-számok 
tisztázása). A vizsgáztatás kapcsán a mi-
nisztériummal tisztázandó kérdés, hogy 
kik lehetnek vizsgabizottsági elnökök. 

További megoldásra váró feladat, hogy a 
szakképzések helyéül olyan helyszínt kell 
kijelölni, ahol gyakorlati oktatás teljes egé-
szében lebonyolítható, s a vizsgáztatás so-
rán tényleges gyakorlati vizsga zajlik. 

Az ülés végén a napirendeken túl érve, a 
kötetlen beszélgetés során vetődött fel, 
hogy a szakma segítése érdekében érde-
mes lenne egy – a 2000-ben megjelent 
„PERFEKT…JÓ TUDNI!” könyv sorozathoz 
hasonló – jogszabály-értelmező kézi-
könyvet szerkeszteni. A bizottság eredmé-
nyesen zárta az ülését, s az egységesen 
kialakított javaslatait, állásfoglalásait a kö-
vetkező elnökségi ülésre előkészíti.   

Jurácsik Zoltán
oktatási és szakképzési 

bizottság elnöke

Az OTEI elnöksége, a közgazdasági, jogi és 
etikai bizottság javaslatára célul tűzte ki, 
hogy elsősorban az OTEI tagsága felé, de 
azon túlnyúlva az egész temetkezési te-
vékenységben és végrehajtásban (temet-
kezési szolgáltatók, temetőüzemeletetők, 
hamvasztók, kapcsolódó szolgáltatók, 
kellékgyártók, valamint a közreműködő 
intézmények, hatóságok) résztvevők szá-
mára élőbbé tegye a kapcsolatot.

E cél elérése érdekében egyik lehetséges 
útnak tartjuk, a Magyar Temetkezés újság-
ban és az OTEI honlapon „fórum” rovat lét-
rehozását, működtetését.

Ebben a rovatban tervezzük megjelen-
tetni azokat a kérdéseket, észrevételeket, 
véleményeket, amiket a kegyeleti szak-
mában érdekeltek eljuttatnak hozzánk és 
melyeket úgy érezzük, fontos publikussá 
tenni mindenki számára. Továbbá itt len-

ne lehetőség az esetleges jogértelme-
zési kérdéseket feltenni és megadni rá a 
válaszokat. Természetesen a válaszok az 
eddigi ismereteinket vagy már valahol 
megtörtént hatósági intézkedést (ÁNTSZ, 
Gazdasági Verseny Hivatal, Fogyasztóvé-
delem, Közigazgatási Hivatal stb.), bírósá-
gi állásfoglalást tartalmaznák, de nem al-
kalmasak jogi képviseletre.

Ez alkalommal kéréssel fordulunk Önök-
höz, hogy több éves, a temetkezési szak-
mát, valamint a lakosságot érintő jogsza-

bály változtatási munkánk folytatásaként, 
az Önök által fontosnak tartott jogszabály 
változtatási javaslataikat vagy a temet-
kezési jogszabályokban tapasztalt jog-
hézagokat juttassák el hozzánk! Ezeket a 
jogszabály-változtatási igényeket össze-
gyűjtve, rangsorolva kívánjuk megtenni a 
szakma javaslatát a törvényhozás felé.

Szerkesztőbizottság

2010. november 26-án 

debrecenben tartotta ülését 

az OtEI Oktatási és szakképzési 

bizottsága.

Debrecenben ülésezett az oktatási és 
szakképzési bizottság

Felhívás „Fórum” rovat létrehozására

elérhetőség
magyartemetkezes@gmail.com

Hírös Temetkezési Kft. 
6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 38.
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A kihelyezett ülésen napirend előtt tájé-
koztató hangzott el Nyakas László elnök-
ségi tagsági viszonyáról (többen vitatták 
a jelenléte jogszerűségét). Az elnökség 
élénk vita után tudomásul vette, hogy 
nem alapszabály-ellenes Nyakas Lász-
ló részvétele az elnökség ülésén. Az el-
nökség egyhangúan döntött arról, hogy 
megszünteti az Országos Kegyeleti Ala-
pítványt. Mint az indoklásban elhangzott: 
ma nincsenek meg az alapítvány ered-
ményes működésének feltételei. Jelen-
tős vitát váltottak ki a Temetkezési újság 
megújításával kapcsolatos javaslatok. Vé-
gül az elnökség úgy döntött, hogy a szer-
kesztőbizottságot bízza meg egy – min-
denki számára elfogadható – megoldás 
kialakítására. A szerkesztőbizottság és az 
újság szerkesztése Kecskemétre került. A 
szerkesztőbizottság elnöke Varga József 
lett. A korábbi főszerkesztő – Sas Erzsébet 
– munkáját az elnökség megköszönte. 

Az egyesület törvényes működésének 
feltétele, hogy a tevékenységét szabá-
lyozó előírások egymással is összhang-
ban legyenek. Az egyesület alapszabálya 
2009-ben került módosításra, de sajnos 
az SZMSZ nem lett a változtatásokhoz 
igazítva. Az elnökség felkérte a jogi és 
etikai bizottságot, hogy az elkövetke-
ző időszakban tegyen javaslatot a szük-
séges változtatásokra. A vita során az is 
felmerült, hogy néhány ponton az alap-
szabályt is célszerű lenne ismét megvál-
toztatni. Az egyik legfontosabb napi-
rend volt az elnökség munkáját segítő 
bizottságok munkatervének megvitatá-
sa, elfogadása. A vita során elhangzott, 
hogy a bizottságok véleményeznek, ja-
vaslatot tesznek és az elnökség számá-
ra határozattervezetet dolgoznak ki. 
Fontos elvárás a bizottságokkal szem-
ben, hogy az elnökség munkáját segí-
tő tevékenységet folytassanak. Befeje-
zésül elhangzott, hogy Koncz Tamás a 
MATESZSZ elnöke levélben kereste meg 
az elnökséget. Véleménye szerint a ko-
rábban közös kiadásban megjelent Te-
metkezés tankönyvet két vizsgaközpont 
engedte sokszorosítani, és ezzel jogsér-

tést követtek el. Az elnökség véleménye 
szerint is előfordult a tankönyvek máso-
lása. Az elnökség úgy döntött, hogy a 
megfelelő válasz kialakítására az oktatási 
bizottságot kéri fel. Befejezésül Szél Imre 
győri vállalkozó – tagtársunk – panaszát 
ismerte meg az elnökség. A panaszra az 
elnökség vizsgálat nélkül nem tudott vá-
laszolni. Megbízta a jogi és etikai bizott-
ságot a panasz kivizsgálására és a meg-
felelő válasz kialakítására.

Puskás Béla

Fotó: Balogh Károly

az OtEI elnöksége soron következő 
ülését Kaposváron tartotta.

oteI-elnökségi ülés

hamarosan új elnököt választ 
az oteI

A Budapesti Temetkezési Intézet 
Zrt.-nél bekövetkezett igazgató-
váltással egyidejűleg 2010 no-
vemberében lemondott az Or-
szágos Temetkezési Egyesület és 
Ipartestület elnöki tisztségéről  
Simóka Kálmánné dr.. Az elnök 
asszony 2002-től töltötte be az 
OTEI elnöki posztját. Személye 
meghatározó szerepet játszott 
a magyar kegyeleti kultúra fej-
lesztésében, valamint a megfele-
lő jogi háttér megteremtésében. 
Munkáját ezúton is szeretnénk 
megköszönni. 

A hivatalos elnökválasztásig az 
elnöki teendőket az OTEI elnök-
helyettese, alelnöke Puskás Béla 
látja el.

Varga József
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Hódi lajos

Szülővárosában, Kecskeméten kezdett dol-
gozni üzemgazdászként – első diplomájá-
nak megszerzése után – 1968-ban.
Szegedre költözése után (1970) közgazdász 
tervezőként, majd elemző közgazdászként 
dolgozott, közben elvégezte a Közgazdasá-
gi Egyetemet (1974). 
Gazdasági igazgatóhelyettes, illetve főköny-
velőként dolgozott a Szegedi Nyomdában 
és a Szegedi Városgazdálkodási Vállalatnál, 
a Szegedi Temetkezési Kft. megalakításáig. 
A társaságot alapítása óta (1994. október 1.) 
ügyvezető igazgatóként vezeti.
A városgazdálkodási vállalat egyik tevé-
kenysége a köztemetők kezelése (akkori 
terminológia szerint) és a regionális halott-
hamvasztó üzemeltetése volt egy osztály-
szervezetben irányítva. Az úgynevezett társ-
üzemi szolgáltatások drága és pontatlan 
teljesítése, a közgazdasági összefüggések 
figyelmem kívül hagyása, valamint az egyé-
ni kegyelet magánügyként kezelése összes-
ségében azt eredményezte, hogy 1990-re a 

szegedi köztemetők elhanyagoltakká váltak, 
az üzemeltetés veszteséges volt. A temetke-
zési szolgáltatás színvonala nem felelt meg a 
közel 200 000 fős városban megindult piaci 
verseny feltételeinek.
Javaslatára a Szeged megyei jogú város pol-
gármesterének megbízásából  – 3 évi elő-
készítő munkát követően – a közgyűlés 
előterjesztette az egyszemélyes gazdasági 
társaság megalapítására javaslatát, amelyet 
az elfogadott, és ügyvezető igazgatójának 
kinevezte. Megbízása 1994. október 1-jétől 
2009. június 30-áig tartott.
Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipar-
testület elnökségi tagjaként részt vett a te-
metkezési törvény előkészítésének szakmai 
munkájában.
Folyamatosan képzi magát szaktanfo-
lyamokon is, szervezett formában okleve-
les könyvvizsgálói képesítést is szerzett.
Szakmai érdeklődésének megfelelően vállal 
közszereplést, kiemelve, hogy 
· elnöke a Temetkezési Szolgáltatók Tiszán-

túli Egyesületének, 
· elnökségi tagként dolgozott a Temetőüze m-

eltetők és Temetőkertészek Egyesületében,
· főprefektusként irányítja a Nemzetközi 

népek Barátságáért Lovagrend dél-ma-
gyarországi régióját.

Kegyeleti szakmai munkája elismeréseként 
a honvédelmi miniszter 1995-ben a „Hon-
védelemért” kitüntetésben, a Német Hadi-
sírgondozó Nép Szövetség elnöke „Elismerő 
Plakettet” adományozott.
Szakmai önéletrajzát az Önkormányzati Mi-
nisztérium szakmai szakértői névjegyzékbe 
kerülésére kiírt pályázathoz készítette 2008 
decemberében.

Szerkesztőbizottság

az OtEI 2010-ben életműdíjat adományoz két köztiszteletben álló és 
nagy szakmai múlttal rendelkező a kegyeleti szakmában példátlan 
munkát végzett szakembernek. a díjak átadására ünnepélyes keretek 
között a következő taggyűlésen kerül sor.

oteI életműdíj 
idei díjazottjai és életrajzuk

tronka  István

1950. augusztus 22-én született Miskolcon. 
1968-ban Miskolcon gépésztechnikusi ok-
levelet, majd Debrecenben 1971-ben épí-
tőgépész üzemmérnöki diplomát szerzett. 
Építőmérnöki diplomáját 1982-ben a BME 
Építőmérnöki Karán vehette át.
1971-től fiatal üzemmérnökként a BAZ Me-
gyei Tanácson dolgozott, majd 1972. de-
cember 1-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Temet-
kezési Vállalat főmérnöki pozícióját töltötte 
be 22 éven keresztül. 1994 és 1996 között a 
Debreceni Temetkezési Szolgáltató Kft. ügy-
vezetőjeként, majd 1996-tól 2008. decem-
ber 30-án  történő  nyugdíjba vonulásáig az 
A.K.S.D. Kft. temetőüzemeltetési üzletágve-
zetőjeként dolgozott a szakmában. 
Már az OTEI elődjeként működő Országos 

Temetkezési Társaság Műszaki Szakbizottsá-
gának is aktív tagja volt, de részt vett a temet-
kezési törvény és kormányrendelet szakmai 
előkészítését végző – OTEI által létrehozott – 
szakmai bizottság munkájában is. 
A Magyarországi Krematóriumok Szövetsé-
gének egyik alapítója, aminek nyugdíjazásá-
ig aktív tagja volt.
Munkásságával, szakmai elhivatottságával 
jelentősen hozzájárult Debrecen város ke-
gyeleti kultúrájának fejlődéséhez, valamint a 
Debreceni Köztemetők fejlesztési és bővítési 
stratégiájának kialakításához. Munkavégzé-
sét, tevékenységét a szakértelem és a szak-
ma iránti elkötelezettség jellemezte.
2009 év novemberétől az ÖKM Országos 
Szakmai Szakértői Névjegyzékében nyilván-
tartott temetkezési szolgáltató szakértő.
A debreceni térségben folyó temetkezési szol-

gáltató szakmai képzés egyik fő kezdeménye-
zője és mai napig aktív oktatója.

Szerkesztőbizottság
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Ezt megelőzően Szentendrén a Városi 

Szolgáltató Zrt.-nél bizonyította ráter-

mettségét, mint vezérigazgató. Feladata 

nem kevesebb volt, mint egy csődközeli 

társaság válságmenedzselése, napi likvi-

ditásának megteremtése. Emellett fon-

tos szerepe volt a távhőszolgáltatási diví-

zióval összefüggő és a társaság számára 

gazdaságilag előnytelen szerződéses 

kötelezettség átalakításában, gázmoto-

ros erőmű megvásárlásában, adszorpci-

ós hidegenergia központ beruházásának 

megvalósításában az országban első-

ként, valamint a trigenerációs gázmoto-

ros erőmű kialakításában és hőtermelő 

egységek füstgázhasznosításának meg-

valósításában. 

Átalakította a cég divizionális szerkeze-

tét és az új divíziókat – energiatermelő, 

hideg energiaszolgáltató, parkolási, vá-

rosüzemeltetési, köztisztasági, ingatlan-

üzemeltetési, gyepmesteri – integrál-

ta a meglévő hulladékgazdálkodási és 

távhőszolgáltatási divíziók mellé.

Hatékonyságát jelzi, hogy 2008-ban 

27,8%-os árbevétel-növekedést ért el a 

bázisévhez képest, és az új divizionális 

szerkezet költséghatékony működtetésé-

vel a cég nyereségessé vált: a 2007. évi 

34,5 milliós veszteség 2008. év végén 

már adózás előtt 4,3 millió Ft nyereséget 

mutatott, a 2009. évi üzemi szintű ered-

ménye 113 millió Ft, adózás előtti ered-

ménye 44 millió Ft nyereséget mutat.

A 2 éves válságmenedzsment után 2009. 

évben 7,7%-os árbevétel arányos üzemi 

eredményt ért el, mely a szokásos 3-5%-

os arányhoz képest figyelemre méltó, de 

a gazdasági válságban egy szolgáltató 

cég tekintetében kimagasló.

szakmai és vezetői tapasztalatait koráb-
ban az alábbi munkahelyeken szerezte:

2002–2003 Ringa Húsipari Rt., Győr
 Disztribúciós és logisztikai 

vezérigazgató-helyettes

1998–2001 Brau Union Hungária  
Sörgyárak Rt. Budapest

 logisztikai igazgatóhelyettes
1996–1998 Henkell & Schönlein  

Hungária Kft. Budapest
 logisztikai vezető 
 (Hungarovin Rt. és Balatonboglári 

Borgazdasági Rt.)

tanulmányai:

1996 Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Budapest, Szakokleveles 
Mérnök Szak

 Vállalkozási Szakirány
 
1990 Agrártudományi 

Egyetem Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Kar (Gödöllő)

Üzleti tanulmányai: 

2000 Vállalatirányítási és energetikai 
menedzsment a BRAU AG 
csoportnál (Bécs)

1999 SAP vállalatirányítási rendszer 
SD és MM moduljának 
kulcsfelhasználó-képzése 

 (COPA és SAP cégeknél) 
(München)

1997 Az Oetker csoport 
termeléstervezési rendszere az 
FMCG ágazatban (Wiesbaden)

A BTI Zrt.-nél a vezérigazgatói poszt betöltő-

jeként feladata a  Fővárosi Önkormányzat, 

mint tulajdonos elvárásainak megfelelően, 

az átlátható, költséghatékony gazdálkodás 

a jelenlegi szolgáltatási színvonal emelése 

mellett. 

Jelenleg az új vezetői kör a cég működé-

sének átvilágítását végzi, melynek ered-

ményeképpen alakítják ki az új működési 

struktúrát.

Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfe-

lelően az Országos Temetkezési Egyesület 

és Ipartestület munkájában aktívan részt 

kíván venni és ezzel támogatni a szakmai 

szervezet fejlődését.

Varga József

2010 októberében Horváth józsefet nevezték ki 
a btI zrt. vezérigazgatói posztjára.

személyi változások a Budapesti 
temetkezési Intézet zrt.-nél
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A kormányváltást követően – a miniszté-
riumok átszervezését követően – ismét 
Prutkay János felügyeli a temetkezési ága-
zatott. Eddigi munkájáról kérdeztük a Bel-
ügyminisztérium Önkormányzati Gazdasá-
gi Főosztály tanácsosát, Prutkay Jánost.

2002-től  horváth Csaba utódaként már 
felügyelte a magyar temetkezési szak-
mát. hogy emlékszik erre az időszakra? 

Tanulóidőszak volt, szerencsére Horváth Csa-
bában egy rendkívül jó kollégára, tanárra és 
barátra találtam, aki mint pályakezdőt átse-
gített a kezdeti nehézségeken. A jó viszony 
megmaradt, a felmerülő kérdéseimmel máig 
megkeresem, mindig kapok is segítséget. 

ezekben az években jelentős eredmények 
születtek a magyar temetkezés jogszabá-
lyi hátterének folyamatos javítása érdeké-
ben, amelyben Önnek is jelentős szerepe 
volt. hogy emlékszik erre az időszakra? 

Nagyon érdekes, kihívásokkal teli időszak 
volt. A szakmai szervezeteken keresztül 
sok kollégával ismerkedhettem meg, akik 
a temetkezés gyakorlati oldalát ismertették 
meg velem. Ugyanakkor a jogalkotás folya-
mata is izgalmas volt, különösen a parla-
menti bizottságok tárgyalásai, ahova min-
dig hivatalosak voltunk. 

Néhány évig – a minisztériumok átszervezé-
sének köszönhetően – új feladatot kapott. 
Mivel foglalkozott ezekben az években?

A feladataim közül csak a temetkezést 
„vesztettem el”, de ezek mellett azóta is fo-
lyamatosan számos más téma felelőse va-
gyok: a Virágos Magyarországért verseny 
szervezőbizottságának elnökeként egy or-
szágos, 350 önkormányzat részvételével 
zajló környezetszépítő verseny koordinálá-
sáért felelek. A zöldfelület-gazdálkodási fel-
adataim közé tartozott az önkormányzatok 
parlagfű-mentesítési tevékenységének se-
gítése, most pedig egy, az önkormányza-
tok zöldfelületeire vonatkozó jogi szabályo-
zás megalkotása jelent nagy kihívást. 

a kormányváltást követően ismét Ön fog-
lalkozik a temetkezéssel. milyen tervei 
vannak? 

Bár a témától soha nem szakadtam el tel-
jesen, vissza kell zökkennem a régi ke-
rékvágásba, fel kell mérnem a szakma je-
lenlegi helyzetét, problémáit. Csak ezek 
ismeretében lehet a jövőbeli tervekről 
beszélni. 

az elmúlt években a temetkezési szak-
mai szervezetek több mint 20 javaslatot 
tettek az érvényben lévő jogszabá lyok 

módosítására. lát lehetőséget arra, 
hogy ezek a módosító javaslatok elfo-
gadásra kerüljenek?

Sajnos az egyeztetési folyamatokból ed-
dig kimaradtam, így az okokat nem isme-
rem, de a feladat átvételekor  tájékoztattak 
a módosítások szükségességéről. Egy javas-
lat elfogadásához azonban a társtárcák és a 
parlament  egyetértése szükséges, így min-
den módosítás csak valóban indokolt eset-
ben történhet meg. 

az elmúlt években szociális okokból  
egyre többen viszik haza elhunyt hoz-
zátartozóik hamvait. évek óta küszköd-
nek a szakmai szervezetek ennek meg-
változtatásán. mi az Ön véleménye erről 
a súlyos problémáról?

Ennek a tendenciának leginkább anya-
gi okai vannak. A temetések árai ma már 
olyan szintre emelkedtek, hogy sok csa-
lád számára problémát okoz az elhunytak 
eltemetése. Ez számomra komoly prob-
lémát jelez, véleményem szerint olyan 
vonzó, alternatív lehetőségeket kell talál-
ni, amely kegyeleti szempontból megfe-
lelő, de nem terheli anyagilag túlzottan a 
hozzátartozókat.  

Puskás Béla

N é vj e g y   
Név: prutkay jános tanácsos
Született: 1976-ban budapesten
Családi állapota: nős, egy gyermeke van
végzettsége: Környezetgazdálkodási agrármérnök, angol 

szakfordító
Nyelvtudás:  német, angol tárgyalási szint 
Munkahely:  2002 óta a belügyminisztérium és 

utódszervezeteinek munkatársa, 2002–2006 között 
a temetkezési ágazat felelőse.  
a kormányváltást követően ismét a 
belügyminisztérium munkatársa, a temetkezési 
ágazat felelőse. 

elérhetőség:  belügyminisztérium önkormányzati gazdasági főosztály 
1051 budapest, józsef attila u. 2–4.  
telefon: (1) 44-11-030/15-729 

Postacím:  1903 budapest, pf. 314 

a temetkezési szakmát új (régi) 
szakember felügyeli
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Úgy gondolom, hogy napjainkban Magyar-
országon néhányan, a törvények betartása 
révén igazán temetkezési szolgáltatóknak 
mondhatják magukat, azonban ezen tör-
vények betartása és követése nem mond-
ható el mindannyiukról. Szeretném hang-
súlyozni, hogy ez a rövid cikk egymásért, a 
temetkezési szakma szeretetéért született 
meg, nem pedig személyeskedés vagy vá-
daskodás alapján. Engedjék meg, hogy sze-
mélyes tapasztalataimat megosztva Önök-
kel, röviden ismertessem a közelmúltban 
átélt „élményeimet”.

Megítélésem szerint a védelmet, az egyen-
lő bánásmódot, a tisztességes, becsüle-
tes munkához való jogot sem biztosítják 
a szakma számára a jogszabályban előírt 
törvények, rendelkezések, a településeken 
megalkotott helyi rendeletek. Még írás-
ba foglalva sem jelentenek olyan jogokat 
és kötelezettségeket, melyek alapján tisz-
tességesen végezhetnénk kegyeleti tevé-
kenységünket.

A fenti okok miatt, és az olyan temetkezé-
si szolgáltatók miatt – akik gátlástalanul ki-
használják a jogszabályi hézagokat – süly-

lyedt a mélypontra szakmánk becsülete. Ott 
tartunk, hogy ha kegyeleti szolgáltatóként 
dolgozik valaki, akkor hazánkban negatív jel-
zőkkel illetik, és előítélettel néznek rá. Min-
denki számára ismert tény, hogy engedélyek 
nélkül működő, magukat temetkezési vállal-
kozóknak, sőt szakembereknek nevező sze-
mélyek, cégek járatják le a szakmát. Sajnos 
ezeket a vállalkozókat gyakran a törvények 
és a felügyeleti szervek is védik, azzal, hogy 
nem tesznek semmit ellenük. Nagy kérdés 
valamennyiünk számára, hogy a közel ötszáz 
működő temetkezési cégből, mennyi felel 
meg a törvényi feltételeknek, és nevezheti 
magát jogosan kegyeleti szolgáltatónak? 

Egyszerű példa: Köztemetések árajánlat- 
kérésekor, csak az ár számít, de mindenki 
tudja, hogy akik betartják a törvényeket, a 
jogszabályok előírásait, versenyhátrányban 
vannak az olyan cégekkel szemben, akik 
megtévesztik a hatóságokat, és tisztesség-
telenül végzik tevékenységüket. Közteme-
tések ügyében találkozott-e valaki hivatalo-
san versenyeztetett árajánlattal?  

Szállítási tevékenység: Valamennyien, akik 
becsülettel, tisztességgel dolgozunk, tud-

juk, mennyibe kerül egy ilyen speciális el-
hunytak szállítására alkalmas autó, és mi-
lyen hátrányok érnek emiatt bennünket 
(regisztrációs adó, áfa elszámolás). 

Sajnos kijelenthetem, hogy ez nem csak a 
köztemetésekre, hanem az egész „piacra” 
igaz, hogy a rendelkezések betartása ver-
senyhátrányt okoz. 1999-ben új temetke-
zési törvényt alkottak, és reménykedtünk 
abban, hogy „megtisztul” a szakmánk, a jog-
szabályok maradéktalan betartása megbe-

tisztelt Kegyeleti szolgáltatók!

a mai magyar valóság! 
(2010)
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csülést eredményez a szakma számára. Ma 
már tudjuk, hogy rosszabb helyzetbe kerül-
tünk az elmúlt évek alatt, mint húsz évvel 
ezelőtt voltunk.

A telephely-engedélyezési eljárás menete 
megváltozott, amelyet a temetkezési szol-
gáltatási engedély váltotta fel. E változás 
következtében a jegyzőknek újbóli eljárás 
keretében felül kellene vizsgálnia, hogy ki 
kaphatja meg a temetkezési szolgáltatási 
engedélyt. Ennek egyik eljárási rendjét és új 
díjtételét az ÖM rendelete határozza meg. 
Az újonnan megszerzett engedély számát 
be kellene regisztráltatni azokon a telepü-
léseken, ahol szolgáltatni szeretnénk.

Erre a változásra az én figyelmemet is a fo-
gyasztóvédők hívták fel. Egy olyan fogyasz-
tóvédelmi eljárás keretében, ahol a fel-
jelentés alapján azt vizsgálták, hogy egy 
személyes bemutatkozás jogsértő-e. Ezzel 
szemben az eljárást kezdeményező cég az 
alapvető törvényi előírásoknak sem felel 
meg. Mindenki előtt ismertek a temetkezé-
si reklámokkal kapcsolatos anomáliák. 

Ezen eseményeket követően kérvényez-
tem az illetékes jegyzőnél, hogy állapítsa 
meg, jogosan működik-e cégünk temetke-
zési szolgáltatóként.

Nagy meglepetésemre a temetkezési szol-
gáltatási engedélyt kiváltó helyen sem tud-
ták az engedélyezés hivatalos folyamatát, 
de utánanéznek. Ennek eredményeképpen 
minden szabályozásnak megfelelően, ha-
táridőn belül és korrekten lezajlott.  

A törvényes működés betartása és biztosí-
tása, valamint az inkorrekt „versenytársakkal” 
szemben remélt hathatósabb fellépés érde-
kében kérvényeztem engedélyem felülvizs-
gálatát a jogszabályi változások alapján. 
Kérvényemben kértem az eljáró jegyzőt, ál-
lapítsa meg, hogy milyen szolgáltatási te-
vékenységeket végezhetek.

Az 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdé-
sének értelmében temetkezési szolgáltatá-
si tevékenység: 

„...temetésfelvétel; az elhunytak temetés-
re való előkészítése; temetéshez szüksé-
ges kellékekkel való ellátás; ravatalozás; 
búcsúztatás; sírhelynyitás, visszahantolás; 
sírba helyezés; halottszállítás; hamvasztás, 
urnakiadás; urnaelhelyezés; hamvak szórá-

sa; exhumálás; (2) A temetkezési szolgálta-
tási tevékenységek teljes körűen vagy önál-
lóan is végezhetők (a továbbiakban együtt: 
temetkezési szolgáltatás).”  

Az eljárás végeztével a határozatban felso-
rolták, milyen tevékenységeket végezhetek 
országosan, és mely településeken végez-
hetek törvényesen temetésfelvételezést.  
E határozat birtokában cégemről elmond-
hatom: törvényesen TELJES KÖRŰ KEGYE-
LETI SZOLGÁLTATÓ.

Elgondolkodtató az is, hogy miért a fogyasz-
tóvédőktől kellett megtudnom azt, hogy 
megváltozott a jogszabályi környezet, és mi-
ért nem egy szakmai szervezettől. Szükséges-
nek tartom, hogy egy felkészült, naprakészen 
mindenben jártas érdekképviselet legyen, 
amely segíti munkánkat, a jogszabályok, il-
letve az engedélyezések tekintetében is, va-
lamint fellép és segítséget nyújt a tisztesség-
telen cégekkel szemben. Nem olyan szakmai 
egyesületeket szeretnék, ahol a tagság egy-
más ellen dolgozik. Beláttam, és már tudom, 
hogy egyedül nem megy, és igenis kell egy 
erős szakmai képviselet, amely képes fellépni 
a törvénytelenségek ellen.

Minden rajtunk múlik, hogy végre a szak-
mán belül a tisztességes kegyeleti szolgál-
tatók ne egyedül vívják meg mindennapi 
harcaikat. Tudnunk kell együtt dolgozni, 
összefogni, tegyük félre, hogy adott terüle-
ten esetleg versenytársak vagyunk, hiszen 
itt többről van szó. A szakmánk becsületé-
ről, létünkről, jövőnkről. Ez a szakma erőt, ki-
tartást, nagyfokú empátiát, erkölcsösséget 
igényel. Ehhez valamennyi érintett együtt-
működésére szükség van. Csak együtt va-
gyunk és lehetünk hatékonyak, erősek!

Mihucza Zoltán 
Cegléd

A levélben sok jogos felvetés, megoldatlan probléma van, azért döntöttünk úgy, hogy 

az újságban megjelentetjük. A levél írója azonban abban téved, hogy az OTEI és a tag-

szervezetei az elmúlt években ne tettek volna semmit a kegyeleti tevékenységünk ha-

tékonyabb végzése érdekében. Sajnos, a gyakori kormányzati átszervezések negatív 

hatással voltak munkánkra. Jelenleg 23 jogszabály-módosító javaslatunk van amelye-

ket már a korábbi Önkormányzati Minisztérium munkatársai is véleményeztek. Meg-

győződésünk, hogy a szakmai szervezetek összefogva hatékonyabban, eredménye-

sebben tudnak lobbizni a szakma érdekében.

Szerkesztőbizottság
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A Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. ke-
gyeleti ágazatának vezetője, Herczeg And-
rás, ma már teljesen másként gondol vissza 
a kinevezése előtt meglátogatott világhírű 
temetőkre. Akkor még laikusként kereste fel 
az Arlingtoni Nemzeti Temetőben J.F. Ken-
nedy, a Királyok Völgyében Tutanhamon 
vagy a párizsi Per Lachaise-ben  Jim 
Morrison zenész és Yves Montand filmszí-
nész síremlékét. Az emlékek újbóli felidé-
zésekor, vagy elhunyt hozzátartozóinak sír-
jánál járva, új hivatásának köszönhetően 
napjainkban már másképpen értelmezett 
emlékképek, gondolatok jutnak eszébe.

Új hivatásában, a legnagyobb kihívást a szol-
gáltatást megrendelők sajátos, felfokozott 
lelkiállapotának feltétel nélküli elfogadása 

jelentette. Mindezek kezelése, a mindenkori 
problémák megoldására törekvő személyi-
sége révén, az elmúlt másfél éves időszak-
ra visszatekintve elmondható, hogy a hozzá-
tartozók figyelmes, segítőkész szolgáltatást 
vehettek igénybe a kegyeleti ágazatnál.

Herczeg András 2009. február 1-jétől, ága-
zatvezetői kinevezésének napjától, szak-
mai előéletéből két alapvető szempon-
tot tart alkalmazandó követelményként. 
A temetkezés – szolgáltatás, fenntartás és 
üzemeltetés –, mint összefüggő rendszer 
működőképességének, tárgyi és személyi 
feltételeinek biztosítását, színvonalának fo-
lyamatos emelését, valamint – egykori tár-
sas vállalkozói beidegződéseként – a rábí-
zott tulajdon védelmét.

A 2000. évtől az ágazat feladatkörébe 18 
köztemető fenntartása, üzemeltetése tartozik.
A mintegy 26 hektár összterületű, 11 mű-
ködő, 5 lezárt és 2 hősi temető a tulajdono-
si és a lakossági elvárásoknak is megfelelő 
működtetése, a temetők területi szétszórt-
sága, strukturális változatossága miatt fo-
lyamatos kihívást jelent. 

A legrégebbi a XIII. századtól, az újkori 
– Újtemető – mellett, javarészt a XIX. sz. 
elejétől  működő temetők fenntartása 
különös gondosságot, infrastruktúrájuk 
és épületeik folyamatos rekonstrukciót 
igényelnek. Ennek tükrében az elmúlt két 
évben  nagyrészt önkormányzati beruhá-
zásként, mintegy 16 millió forint érték-
ben történtek szükségszerű, de ugyan-
akkor látványos beruházások. Jelentős 
beruházásként tartják számon a Göcsej 
úti temetőben a teljes ívóvíz- és szenny-
vízhálózat kiépítését, valamint a főbejá-

avagy egy „pályakezdő” önértékelése

másfél éve a zalaegerszegi Vg kft. 
kegyeleti ágazatának élén 
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rat útburkolatának rekonstrukcióját. Zala-
egerszeg több városrészén is megújultak 
a ravatalozók, így új ravatalozót szentel-
tek fel a Bazita településrészen, valamint 
teljes külső burkolati felújítást kapott 
Andráshida ravatalozója. A hősi temetők 
gondozása a rendszeres látogatónak te-
kinthető olasz katonai attasé, illetve az 
orosz egyházi elöljáróságok legnagyobb 
megelégedettségét vívta ki.

Az országban az elsők között kezdték 
meg a halotthűtőt, hatósági bonctermet 
is magában foglaló Újtemetői ravatalozó 

– ÁNTSZ mikrobiológiai vizsgálattal egy-
bekötött – fertőtlenítését.
Korábban a temetőkép alakítását a fakivá-
gások jelentették. A múlt évtől már a kivá-
gásokat fatelepítési munkálatok is kísérik. 
A fafajták kiválasztásánál fontos szem-
pont, hogy az elültetett fák a sírhelyek ál-
lagát hosszú távon se veszélyeztessék. A 
szükséges fajták a kft. saját faiskolájában, 
az Aranyeső kertcentrumban rendelke-
zésre állnak. Céljuk, hogy a heterogén fa-
állományt egységessé tegyék, egymással 
összhangba hozzák.
Az éves szinten átlagosan ötszáz-ötszáz-

ötven temetés 85%-át az ágazat ügy-
félszolgálati irodájában rendelik meg, 
míg 15%-a az üzemeltetőnél kötelezően 
igénybe veendő szolgáltatásként szere-
pel. A búcsúztatás kivételével teljes körű 
temetkezési szolgáltatást az ágazatve-
zető mellett 10 fő temetkezési dolgozó, 
egy szakképesítéssel rendelkező gond-
nok, valamint egy irodavezető és admi-
nisztrátor látja el.  A szolgáltatást végző 
dolgozók egységes formaruhában végzik 
a szolgáltatást, mely összhangban van a 
térség és a Városgazdálkodási Kft. arcu-
latával. A cég különösen nagy figyelmet 
fordít arra, hogy mind a halottszállítás, 
mind a ravatalozás technikai színvona-
la folyamatosan megújuljon, fejlődjön, a 
megrendelők igényeihez igazodjon.

Az 54 éves, okleveles gépész-, és gaz-
dasági mérnök végzettségű ágazat-
vezető munkája alapelveként az el-
térő vallási és etnikai temetkezési 
szokások objektív kezelését, az egyol-
dalú elkötelezettséget minden tekintet-
ben mellőző temetkezési szolgáltatást 
tekinti. A hamarosan 2 éves szakmai gya-
korlattal rendelkező Herczeg András már 
a temetkezési szolgáltató vizsgára készül.  
A siker zálogának tartja a szakmai és la-
kossági elvárásoknak való teljes mértékű 
megfelelést, valamint a kellékgyártókkal, 
más temetkezési vállalkozókkal a közös 
érdekek mentén való együttműködést.

Puskás Béla
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A lyoni kiállítás a párizsival szemben sok-
kal belterjesebb, csak néhány olasz gyár-
tót lehet megtalálni a sok francia között. 
Reális leképezése ez a francia kegyele-
ti piacnak, ami szintén nagyon nehezen 
enged be külföldit a territóriumára. Így, 
sajnos, nem találtunk magyar vonatko-
zású terméket, illetve szolgáltatást. Ta-

lálkoztunk viszont Gálik Imre úrral, aki 
a legutóbbi három Temexpo technikai 
lebonyolításáért volt felelős, örömmel 
nyugtáztuk, hogy gyűjti a tapasztalata-
it a 2012-ben esedékes magyar kiállítá-
sunkra.
A francia kiállítás tipikus „főszereplői” a vi-
rágkötészetek, akik minden alkalommal 

meglepik a látogatókat különleges kollek-
cióikkal. Újra elkápráztatták a közönséget 
az olasz és német karosszériagyártó cé-
gek. Az eseményt követően társaságun-
kat vendégül látta az egyik legnagyobb 
lyoni temetkezési vállalat, aki bemutatta 
saját (!) hamvasztóüzemét, illetve a szer-
tartástermét. A francia úr 2011 január-
jában jön Magyarországra látogatóba, 
terveink szerint a Magyar Temetkezés kö-
vetkező számában kívánunk terjedelme-
sebb riportot készíteni vele, ahol kulisz-
szatitkairól és érdekes helyi szokásokról 
fogjuk kérdezni.

Balogh Károly

jelentőségét tekintve nem tartozik Európa kiemelt kegyeleti 
eseményeihez a kétévente – a francia temetkezési egyesület, az 
ffpf társszervezésében – megrendezésre kerülő funexpo. az ország 
temetkezési hagyományai és a kegyeleti kultúra igen magas foka 
azonban arra predesztinálja a lyoni temetkezési kiállítást, hogy 
beszámoljunk a főbb eseményeiről. 

Funexpo lyon, Franciaország
NeMzetközi   kiállítáSok

20  10
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Lengyelország a temetkezési piac felleg-
vára. Ezt a kijelentést számtalan ténnyel 
lehet igazolni: az Európai Uniós országok 
között itt a legmagasabb a temetési se-
gély az állam részéről, a római katolikus 
vallás kiemelkedő szerepet tölt be az em-
berek mindennapjaiban, így a temetke-
zésben is. A kegyeleti termékek gyártását 
kis- és középvállalkozások százai végzik, a 
nagyobbak megtalálhatóak a kontinens 
legtöbb országában. A Memento kiállí-
tást kétévente rendezik meg Varsóban, 
szervezője az egyik legrégebbi temetke-
zési egyesület, aki egyben a Memento 
című temetkezési folyóirat tulajdonosa 
is. A rendezvény egy kicsivel nagyobb te-
rületen zajlott, mint az utóbbi Temexpók 
Magyarországon, tartalmát és sokszínű-
ségét tekintve azonban jó volt nyugtáz-
ni, hogy mennyivel gazdagabb volt a re-
pertoár. 

Hazánkat a Karsol Kft. és a Komfen Kft. 
képviselte, akik az egész kiállítás legna-
gyobb standján mutatták be a kegyele-
ti szakma „hungarikumait”. Mindkét cég 
növelte piaci jelenlétét a lengyelországi 
piacon, sőt további lehetőség nyílt Litvá-
nia és a Baltikum irányába. A cégvezetők 
elmondták, hogy Lengyelországot hídfő-
állásnak tartják, s noha a piac még egy 
kicsit nehézkes, azért stratégiai elképze-
lések alapján kötelező a jelenlét. Nagy ki-
hívást jelent a disztribúció megszervezé-
se és a fizetési morál kezelése.

További hozadéka a Memento kiállítás-
nak, hogy az ENSZ-hez is köthető temet-
kezési világszervezet, a hollandiai szék-
helyű FIAT-IFTA meglátogatta a magyar 
standot, és a kiállításon jelenlévő – OTEI-
elnökségi tag – Szekrényes Andrásnak 
kifejtették, hogy fontosnak látnák, ha a 
magyar egyesület is csatlakozna a világ-
szervezethez. A FIAT-IFTA befolyását jól 
mutatja, hogy Gus Nichols, a szervezet 
soros elnöke az elmúlt héten a bolgár 

parlamentben tartott előadást a temet-
kezés állami szerepvállalásáról, és kifej-
tette álláspontját a formálódó bulgári-
ai temetkezési törvénnyel kapcsolatban.  
A bolgár egyesület elnöke, Atanas Argirov, 

a témával kapcsolatban a magyar egye-
sület segítségét kérte, hogy adjuk át ta-
pasztalatunkat a temetkezési törvényről.

Balogh Károly

lengyelország a temetkezési piac 
fellegvára. 

NeMzetközi   kiállítáSok
20  10 memento 2010, Varsó

Gus Nichols, a FIAT-IFTA elnöke, Gerard Knap a szervezet főtitkára és Balogh Károly a Karsol ügyvezetője

A Bolgár Temetkezési Egyesület elnöke és kísérete a magyarokkal
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván a 

KOMFEN Kft. összes dolgozója.
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milyen okok vezettek odáig, hogy a Pan-
teon kft. tulajdonosai leváltották Nya-
kas lászlót, aki több mint 10 évig vezet-
te tolna megye meghatározó cégét?
Igazából erre a kérdésre a többségi tulaj-
donosoknak kellene válaszolni, hiszen ők 
kértek fel arra a feladatra, hogy vezessem 
a kft.-t. Az én véleményem az, hogy a Pan-
teon Kft. valóban Tolna megye meghatáro-
zó temetkezési cégévé vált az elmúlt 20 év 
során. A megye legnagyobb részét lefedve, 
egy új, az emberi méltóságot előtérbe he-
lyező szertartások kialakításával hírnevet és 
megbecsülést szerzett magának. A műkö-
dése során beolvasztott magába több ki-
sebb temetkezési céget, és a helyi adott-
ságokat ötvözve, a nagyság erejével még 
jobban fejlődött. Ebből a 20 évből több 
mint 10 év Nyakas László irányítása alatt 
történt. A nevéhez köthető több temető 
üzemeltetési szerződés megkötése, több 
alvállalkozó bevonása, lerakat létrehozá-
sa. Az utóbbi években azonban megtört 
a lendület. Leváltak lerakatok, megerősöd-
tek más temetkezések. Elindult egy visz-
szafejlődő folyamat. Úgy tűnik a vállalko-
zás elkezdett az események után kullogni. 
A tulajdonosoknál a végső döfést egy nem 
kellően átgondolt beszállítói szerződés alá-
írása, a tulajdonosok szerint indokolatlan 
személycserék végrehajtása és a 2009. évi 
mérleg beterjesztése adta meg. Ekkor dön-
tött úgy a két fő tulajdonos, valamit tenni 
kell, mielőtt a cég tönkre megy. Június 11-
én a többségi tulajdonosok megválasztot-
tak ügyvezetőnek, és június 28-án Nyakas 
Lászlót visszahívták. Nem volt sima ügy.

milyen piaci és pénzügyi pozícióba vet-
te át a céget? 
Hamarosan világossá vált, hogy nemcsak a 
pénzügyi nehézségekkel kell szembenéz-
nem, hanem a piacvesztéssel is. Rövid idő 

alatt kiderült több kisebb lerakat egy idő-
ben felmondta az együttműködési szerző-
désünket. Hát, mit mondjak, nem voltam 
boldog, de kihívásnak fogom fel és eszerint 
is cselekszem. Azt hiszem, nem kell külö-
nösebben ecsetelnem, hogy mit jelent, ha 
egy rossz pénzügyi helyzetben lévő cég-
nek megnyirbálják a piacát is.

milyen üzletpolitikát kíván folytatni a 
jövőben?
Elkezdtem feltérképezni a piacot és ki-
tűztem a céljaimat. Minden olyan terü-
letet, amely régebben vagy a közelmúlt-
ban elszakadt tőlünk megpróbálok újra 
visszaszerezni. Ha kell, régi kapcsolatokat 
tárgyalok újra, ha kell, új kapcsolatokat ke-
resek. Ahol gazdaságtalan a lerakat fenn-
tartása, ott információs pontot hozok lét-
re. Nem kívánok a legolcsóbb lenni, az én 
filozófiám: minőség, pontosság, megbíz-
hatóság. A Panteon Kft.-től nem mehet 
el ügyfél úgy, hogy ne teljesítsük minden 
kérését. A virágtól a sírkőig, a hirdetéstől 
a halotti torig. Ehhez összeállt egy olyan 
csapat, ahol mindenki tudja: ha jól dolgo-
zunk, egymást erősítjük.

hogyan látja a szakma jövőjét, minde-
nekelőtt a saját régióját illetően?
Azt hiszem a szakma egészét megbolygat-
ta a történetünk. Tudom, sokan nem érte-
nek egyet a történtekkel, és azt is tudom, 
sokan támogatnak. Köszönöm mindenki-
nek, aki segít és segített! Igazából ez a tör-
ténet még csak most kezdődik. 
Most, hogy a színre lépett egy új temetke-
zés a visszahívott ügyvezető családi vállal-
kozása révén, újra kellene osztani a piacot, 
ami ugye adott. Azt hiszem, a szakmának el 
kellene jutni arra a szintre, hogy kirekessze 
maga közül azt, aki nem tud európai mó-
don küzdeni a piacért. Tudom, nehéz meg-
határozni mi az, ami helyes, mi az, ami nem. 
Hogyan tegyük másokra is kötelezővé, ami 
szerintünk helyes? Előbb vagy utóbb mind-
annyian szembenézünk egy olyan ellenfél-
lel, aki nem a szabályok szerint játszik. Ez az 
a helyzet, amikor én is rájövök, te is rájössz, 
ő is rájön, valamit tennünk kell. Azt hiszem 
itt az idő, kezdjük el a párbeszédet. Én nyi-
tott vagyok, de csak akkor, ha a végén ele-
gendő egy kézfogás. Úgy, mint régen… 

Balogh Károly

a magyar temetkezés utánajárt, hogyan alakult a szekszárdi székhelyű 

panteon Kft., az OtEI egyik legrégebb tagjának elmúlt fél éve. mint 

ismeretes, tolna megye piacvezető temetkezési vállalkozását 2010. 

június óta új ügyvezető, nyakas gábor vezeti.

Ügyvezetőváltás szekszárdon

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván a 

KOMFEN Kft. összes dolgozója.
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Kegyeleti emlékpark Hajdúsámsonban

Kápolna Kaposváron

Magánszemélyek és szervezetek kezdemé-
nyezésére és jelentős anyagi támogatásá-
val a kaposvári nyugati temetőben Szent 
Erzsébet-kápolna épült. Az átadás során 
Balázs Béla megyés püspök mondott ál-
dást. „Szent Erzsébet napján, annak táján, 
különös dolog történik Kaposváron. Egy 
nyolcszáz évvel ezelőtt élt magyar király-
lányra emlékezünk, aki magát felejthetet-
lenné tette, hazájára megbecsülést hozott. 
Gazdag ember volt, de másként, mint ar-
ról a maiak ábrándoznak. Jókor, jó helyen a 
legjobb formájában találkozott a két lábon 
járó nyomorral, a szenvedő emberrel. Azon-
nal tette, ami tellett tőle, szétosztotta gaz-
dagságát, idejét, figyelmét, jóságos önma-
gát. Manapság őrá hivatkozni, őt ábrázolni, 
ha nem polgárpukkasztás, akkor legalább-
is vakmerő kiáltvány, megaplakát, kőbezárt 
tüntetés, az emberség mementója, itt, az 
áruházak és a temető tengelyében.

Kérem a Vételen Istent, indítson jóra 
minket, városlakókat! Aki járja a maga 
útját fogyasztástól az elszámolásig, e 
ponton kapjon példát! Vegye észre,  

hogyan kell jókor, jó helyen, jónak len-
nie! Erre adom az áldást!”

Puskás Béla

hírek – események

A belvárosban fekvő több mint négy-
hektáros temetőt 1982-ben zárták le.
A temetőtulajdonos Hajdúsámsoni 
Református Egyház vezetése úgy dön-
tött, hogy a temető egy kegyeleti par-
kot alakít ki, ahová az exhumált ma-
radványokat is elhelyezik.
November 1-jén Bölcskei Gusztáv ti-
szántúli püspök hirdetett igét, majd 
Szabadi Árpád hajdúvidéki esperes 
avatta fel az emlékművet. Az emlék-
parkban elhelyezték több neves, egykor 
hajdúsámsoni család – többek között a 
Budaházy család – több sírkövét is.

Puskás Béla

Elkésett a pap a temetésről

2010. november 13-án legalább harminc 
percet várt a gyászoló család a szakadó 
esőben a papra a temetőben. A 13 óra 30 
percre meghirdetett szentmise, majd azt 
követően 14.00 órára meghirdetett teme-

tés szakadó esőben, csaknem háromne-
gyed órát csúszott, annak ellenére, hogy 
minden időpont előzetesen egyeztetésre 
került. Somogysámson község plébánosa, 
akihez egyházközségileg Nagyszakácsi köz-
ség is tartozik, elfelejtette a temetést. Csak 
többszöri telefonálás után érkezett meg.  
A problémát még megfejelte azzal, hogy 

felcserélte a szertartás menetét. Először, 
alig negyedóra alatt, elhadarta a temeté-
si mondandóját úgy, hogy senkitől el nem 
búcsúztatta az elhunytat, majd utána kb. 
ugyanennyi idő alatt elmondott valamit, 
többnyire latinul, ez volt a szentmise. 

Puskás Béla
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folyamatos fejlődés a nyírbátori 
köztemetőben 

Az elmúlt években Nyírbátor város önkor-
mányzata, mint tulajdonos és a Baracsi Kft., 
mint a temető üzemeltetője számos  beru-
házást valósított meg közös erővel, hogy a 
város köztemetője méltó módon állíthas-
son emléket az ott nyugvók számára. 2005-
től napjainkig közel 80 millió Ft-os fejlesztés 
valósult meg, melynek során felújításra ke-
rült a ravatalozó, új parcella kialakítása va-
lósult meg, az utak rendbetétele, valamint 
a parkosítás mellett figyelmet fordítottak a 
vagyonvédelemre is térfigyelő rendszer te-
lepítésével. A beruházások sora az idei év-
ben újabb mérföldkőhöz érkezett.
Pályázati forrásból, valamint önkormányza-
ti saját erőből elkészült nagyon szép kivi-
telben a temető túlnyomó részének beke-
rítése. A kerítés hivatalos átadására 2010. 
szeptember 27-én került sor. 
A beruházásra felhasznált összeg 27 millió Ft, 
melyhez hazai pályázati forrásból 20 mil-

lió Ft összeget nyert el az önkormányzat.  
A megépült kerítés hossza 700 fm. A pályáza-
ton felül a Városüzemeltetési Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. által készített térkőből, 
valamint a kerítéskivitelezést végző KOSZ-
ÉPTEK Kft. és a temetőt üzemeltető Baracsi 
Kft. közreműködésével mintegy 400 m2 

felületen térburkolat került kiépítésre. 
A kerítés átadásának alkalmából avatóbe-
szédet mondott Balla Jánosné, Nyírbátor vá-
ros polgármester asszonya, valamint Szek-
rényes András a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója. 

Szekrényes András

Új ravatalozó épült nagyatádon

A halottak napja előtt adták át Nagyatá-
don a központi temetőben az új, korsze-
rű a kegyeleti elvárásoknak és a műszaki 
előírásoknak maradéktalanul megfelelő 
ravatalozót. Ormai István polgármester 
avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy 
„a pályázaton nyert 140 millió Ft-hoz az 
önkormányzat 20 millió Ft-ot tett hozzá.  
Az új ravatalozó mellett téglakerítést épí-
tettek, amelyben 99 db urnafülkét alakí-
tottak ki. Az átépítés eredménye, hogy 
az egyébként betelt temetőben új sír- és 
kriptahelyeket is kialakítottak. Ez az a te-
mető, amelyben néhány sírhelytulajdo-
nos a sírhely lejárta előtt a rendelkezé-
si jogát átíratta olyan személyek nevére, 
akik nem rendelkeztek sírhellyel a teme-
tőbe. A temetőt üzemeltető Somogy Te-
metkezési Kft.-nek a helyi rendelet hi-
ányossága miatt nem volt lehetősége 

megakadályozni az átírást. Nagyatádon 
öt működő temető van, tehát a lakosság-
nak van választási lehetősége. A közpon-
ti temető felértékelődését valószínűleg 
az elmúlt hónapokban végrehajtott be-

ruházások is befolyásolták. A képviselő-
testület várhatóan még ebben az évben 
módosítja helyi rendeletét.

Puskás Béla
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Óriási érdeklődés mellett, több mint kétszáz 
vendég hallgatta az előadásokat, amelyek 
idén az emlékhelyekről szóltak. A konferen-
cia fővédnöki tisztét Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes vállalta, aki nyitóbeszé-
dében kiemelte a történelmi emlékhelyek 
ápolásának, gondozásának és emlékeink 
megőrzésének fontosságát: – kötelessé-
günk felkutatni azokat a helyszíneket, ame-
lyek méltóak a történelmi, illetve nemzeti 
emlékhellyé nyilvánításra – hangsúlyozta. 
Tekintsünk úgy az emlékhelyekre, mint az 
összetartozás jelképeire, őrizzük meg őket 
a jövő számára. A miniszterelnök-helyettes 
szerint egy nemzet számára csak akkor van 
a megmaradásnak esélye, ha minden egyes 

tagjának a szívében benne él az egész ma-
gyar történelem és kultúra. Ez csak akkor 
lehetséges, ha vannak olyan helyek, szim-
bólumok, amelyek a nemzet sorsfordító 
eseményeire emlékeztetnek bennünket. 
Semjén Zsolt bejelentette, hogy a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság megfelelő 
és munkájához méltó helyre, a Miniszterel-
nökséghez került, közvetlenül az ő szakmai 
felügyeletük alá.

Katona Tamás történész, a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság tagja azt szor-
galmazta, hogy a külföldön elesett magyar 
katonák sírját is illesse meg az a védelem, 
mint a Magyarországon hősi halált halt kül-

földiekét. Minden Magyarországon elesett 
külföldi katona sírját nemzetközi egyez-
mény védi, ez nagyon helyes – mondta, 
hozzátéve: jó lenne, ha a külföldön elesett 
magyar katonákra is ez vonatkozna. A tör-
ténész fontosnak nevezte, hogy a kormány 
ilyen hamar a megalakulása után foglalko-
zott a kegyeleti bizottság feladatkörével 
majd felvázolta a bizottság eddigi emlék-
helyekkel kapcsolatos ténykedését. 

Szakály Sándor történész a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság tagja és Szilvás 
Zoltán a memorings.hu ügyvezetője közö-
sen tartottak előadást. – Nem lehet az egész 
országot lefedő, a jeles halottaink temeté-
si helyének számító Nemzeti Sírkert részé-
vé tenni a határon túli sírokat, de valahogy 
meg kell azokat őrizni – mondta el Szakály 
Sándor. Ezután szólt arról az internetes por-
tálról, ami a határon túli síroknak is emlé-
ket állít. Szilvás Zoltán bemutatta a honlap  

2010. november 11-én, immár kilencedik alkalommal került sor 

az Országos Kegyeleti Konferenciára a Hm Hadtörténeti Intézet és 

múzeum dísztermében.

IX. országos kegyeleti konferencia
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lehetőségeit és elmondta, hogy az emléke-
zés nem egyenlő a gyásszal, ezt igyekeztek 
grafikailag is megjeleníteni. A honlapra fel-
töltött elhunytak oldalainál az illető szemé-
lyes adatai mellett egy multimédiás emlék-
tár is látható, és arra is van lehetőség, hogy 
az emlékezők egy virtuális koszorút is elhe-
lyezzenek az elhunyt tiszteletére.

Buchert Eszter, a Duna–Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóságának igazgatóhelyettese, 
a mohácsi emlékhely múltjáról és jövőjé-
ről beszélt. Szomorúan jegyezte meg, hogy 
1976-os megnyitása óta, évről évre zuhan 
a látogatók száma. Az akkori 100 ezer ven-
déghez képest, manapság mindössze 5-8 
ezren keresik fel a baranyai emlékhelyet. 
Rendezetlen állapotán az 1996-ban meg-
alakult Duna–Dráva Nemzeti Park lett úrrá. 
Az emlékhely az igazgatóság vagyonke-
zelésébe került. Összefogtak Siklós önkor-
mányzatával és megalapították a Siklós–
Mohács turisztikai tengelyt, majd egy 475 
milliós támogatásra tettek szert. Reménye-
ik szerint jövő év májusában megnyílik az 
első kiállítás.

Tokovics Tamás, az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark ügyvezető igazgató-
ja szerint az ópusztaszeri emlékhely mind 
morális, mind fizikai értelemben amortizá-
lódott. Sokan azt sem tudják, mi található 
Ópusztaszeren. Fontos lenne, hogy az em-
lékpark újra visszakerüljön az őt megillető 
helyre az emberek tudatában, bár ezt nehéz 
megvalósítani állami támogatás nélkül.

A szünet után L. Simon László az Ország-
gyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának el-
nöke nyitotta a programot: – Hogyan lehet-
ne a kegyeleti kultúrát az oktatás részévé 
tenni? – tette fel a kérdést. Fontos lenne, 
hogy az emlékezés legyen hagyomány, 
és ha ez megvalósul, akkor elmondhatjuk, 
hogy létezik nemzeti emlékezet. Arra is fel-
hívta a figyelmet: nem várhatjuk el, hogy 
Oroszország gondozza a Donnál elesett 
magyar katonák sírjait, ha mi magunk sem 
teszünk eleget kötelességünknek. Ezután 
a régóta várt emlékhelytörvényről beszélt:  
– Van egy koncepció és egy törvényterve-
zet, de érthetetlen, hogy eddig miért nem 
került az ügy napirendre – mondta, és re-
ményét fejezte ki, hogy tavasszal a törvény-
hozók elé kerül a javaslat.

Szekrényes András a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igaz-
gatója rámutatott: – Fontos lenne, hogy 
a temetőkben hozzanak létre olyan em-
lékhelyeket, amelyeknél azokra a szerette-
inkre, hősökre, mártírokra emlékezhetünk, 
akik szerte a világban, jelölt vagy jelöletlen, 
egyedi vagy tömegsírban nyugszanak. Pél-
daértékű, ha egy város vagy közösség úgy 
gondolja, minden történelmi esemény ál-
dozatainak legyen emlékhelye. Nyíregyhá-
zán így van ez, hiszen az Északi temetőben 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
és a második világháború katonaáldoza-
tainak, a cigány holokauszt mártírjainak, a 
kényszermunkára elhurcoltaknak, a Felvi-
dékről áttelepítetteknek és az 56-os forrada-
lom áldozatainak is állítottak emlékhelyet.

Gránitz Miklós fotóművész a Házsongárdi 
temetőről beszélt. Az eltelt évszázadok so-
rán a sírok, sírkövek sorsa mindig hányatott 
volt, és ma is aggódva figyeljük a temető 
sorsát. A Házsongárd Alapítvány nagyon 
sokat tesz, de intézményi és kormányzati 
támogatás is kell, hogy a Kárpát-medence 
egyik legfontosabb sírkertje megmarad-
hasson. Említést tett arról is, hogy Radnainé 
dr. Fogarasi Katalin a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság főtitkára kezdeményez-
te, hogy a kolozsvári sírkert világörökségi 
védettséget kapjon, nyomatékosan hang-
súlyozva a kétoldalú, nemzetközi kapcso-
latfelvétel szükségességét. 
Az esemény Boross Péter a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság elnökének zár-
szavával ért véget.

Szöveg: Czégé Marietta Anikó
Képek: Deák Krisztina és Kapusi Zoltán
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Két évvel a sikeres sarlóspusztai rendez-
vényt követően újra összegyűltek a Karsol 
Kft. üzleti partnerei, ezúttal a cég telephelye 
és Debrecen egyik közismert bálterme volt 
a helyszín. A két helyszínen két különbö-
ző forgatókönyv futott, délután a szakmai  

bemutatók és a közéleti személyek értéke-
lései voltak porondon, az este a felhőtlen 
mulatságé volt. Az üzemavatón a látogatók 
megismerhették a Karsol új beruházásait, a 
rögtönzött házi kiállításon pedig a szerve-
zők bemutatták a 2011. évi kollekció új ter-
mékeit. A hagyományoknak megfelelően a 
rendezvényen társkiállítóként részt vett a 
Komfen Kft. és a Jáger Urna.
A társaság, mely Magyarország piacveze-
tő koporsógyára, az elmúlt négy évben 60 
új munkahelyet teremtett, és 480 millió fo-
rint értékű beruházást hajtott végre, rész-
ben európai uniós forrásból. A termelőka-
pacitás bővítése és a minőségi fejlesztések 

a lean-termelés szellemében történtek, s 
ez lehetővé teszi, hogy a Karsol Kft. az el-
következendő években egyre hatékonyab-
ban állítsa elő termékeit, és tovább növelje 
értékesítését az európai országok piacaira. 
A látogatók megtekintették az új felület-

kezelő üzemet, amely a jól ismert Karsol-
lakkozás technológiai háttere. Az üzemava-
tó ünnepségen Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, 
hogy nagy érték, ha egy tisztán magyar 
tulajdonú vállalat magas hozzáadott érté-
ket tud előállítani jó minőségben, és ez-
által versenyképes alternatívát tud kínál-
ni a külföldi gyártókkal szemben. A Karsol 
Kft. eredményeit méltatta Tasó László, 
Nyíradony polgármestere, a térség ország-
gyűlési képviselője is, aki kiemelte a helyi 

Két évvel a sikeres sarlóspusztai rendezvényt követően újra 

összegyűltek a Karsol Kft. üzleti partnerei, ezúttal a cég telephelye és 

debrecen egyik közismert bálterme volt a helyszín.

Üzemavató rendezvény a karsol kFt.-nél
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kis- és középvállalkozások fejlesztő szerepét 
egyrészt a környék munkavállalóival kap-
csolatban, másrészt a város költségvetésére 
gyakorolt hatására utalva. A szakmai értéke-
lést Dr. Ladocsy Géza az OTEI Közgazdasági, 
Jogi- és Etikai Bizottságának elnöke tartotta 
meg. A helyi celebvilág is képviseltette ma-
gát, Győzike és családja is megjelent a Karsol 
üzemavatóján. Ők a RTL Klub egyik népszerű 
sorozata kapcsán kerültek kapcsolatba a tu-
lajdonosokkal még 2010. elején. 
A rendezvényen megjelentek a vállalat je-
lentősebb vevői Magyarországról, illetve 
Európa hat további országából, beszállítók, 
illetve a beruházás kivitelezői. A lengyel te-
metkezési egyesület elnöke, Tomasz Salski 
oklevelet adott át a Karsol ügyvezetőjének, 
Balogh Károlynak, amely azt tanúsítja, hogy 
a lengyel egyesület a Karsol Kft.-t tiszteletbe-
li taggá avatja. A megjelent vendégsereg a 
gyárlátogatást követően hajnalig mulatott 
a debreceni Lovardában, ahol az este sztár-
vendége ezúttal Komár Laci volt. A korábbi 
évekhez hasonlóan ezúttal sem csalódtunk a 
cég vendégszeretetében és profi zmusában.

Varga József
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A kaposvári költőt, írót, műfordítót, iroda-
lomtörténészt, rokonai, barátai és írótársai 
búcsúztatták. Dr. Vladár Gábor a Pápai Re-
formátus Teológia rektora szerint Papp Ár-
pád hitét a lélek bensőségeiben élte meg.
A város nevében Szita Károly polgármes-
ter, az írószövetség képviseletében pedig 
Szijártó István irodalomtörténész méltatta 
érdemeit. 

dr. szijártó István Kaposvár 
díszpolgárának búcsúbeszéde.

dr. papp árpád tanár, költő, műfordító, az irodalomtudomány 
kandidátusa 2010. augusztus 10-én, 74 éves korában elhunyt.  
a berzsenyi-társaságnak 1985-ös újjáalakulása óta tagja, huszonkét 
évig vett részt az elnökség munkájában. 1970-től két évtizeden 
keresztül szerkesztette a somogy folyóirat égtájak rovatát. 

elhunyt dr. Papp Árpád 

Szeretett Család, nagyra becsült Barátaim, 
tisztelt Gyászolók!

Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva Papp Árpád 
elárvult barátai nevében búcsúzom. A legjobb és legtisztább 
embertől, akit ismertem, akit olyan sokan szerettünk, tiszteltünk.
Elvitte a szíve. A szíve, mely mindig mindnyájunkért dobogott, 
értünk is perelt, szívműtétjei után még indulatosabban, bár 
tudta, hogy „Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt, vagy 
szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szekerek…
Most belefáradt az elragadtatásba, a kétségbeesésbe, a re-
ménykedésbe.” (Czeslaw Milosz)  
S mi itt maradtunk gyászoló feleségével: Magdival, Gábor és 
Balázs családjaival az immár nagyra nőtt négy unokával, mi, fo-
gadott testvéreid, barátaid – akik valamennyien nagyon sze-
rettünk Téged. 
Hozom a Somssich-Táncsics Gimnázium idős és ifjabb diákjai, 
régi és mai tanárai utolsó köszöntését, az Eötvös Collegium, a 
Balaton Akadémia, a Százak Tanácsa, a Márciusi Charta, egy vir-
tuális Magyarország, szellemében és erkölcsében Hozzád mél-
tó nagyobb közösségének főhajtását is. A szellemi Magyaror-
szág sok jelese, a világban élő sok magyar és külföldi íróbarátod 
is tudja, hogy tagja vagy a Haza temészetes nemességének a 
„nobilitas naturalisnak”.
Papp Árpád emberi minőségében, tudományos munkásságá-

ban, kivételes tehetségű költői-műfordítói érzékenységében, 
fegyelmezetten szolgáló tanári hivatásában, megvesztegethe-
tetlen közéleti erkölcsében egyaránt dísze volt a magyarság-
nak, s az emberiségnek.
Címzetes főiskolai tanárként, az Eötvös Collegium tanáraként, 
az irodalomtudományok kandidátusaként is mindenkinek csak 
Papp Árpád tanár Úr voltál, az, aki mindenkit meghallgatott, 
minden hozzá vitt írást elolvasott, akinek mindenkire volt ide-
je, mindenkihez volt jó szava. Válladra vettél minden gondot, 
s bár roskadoztál alatta, szívedre vetted országnyi romlásunk 
keserveit is. 
Athén, Chiosz, Róma, Palermo, Mazaro dell Vallo,  Trapani medi-
terrán konferenciáin  láttam: vadidegenek néhány mondatod 
után szeretettel fogadtak testvérükké, megérezve a belőled su-
gárzó tisztaságot. Krétán, Heidelbergben, Szófiában, Krakkó-
ban, Máltán és Moszkvában is Somogyaszaló gyermeke voltál, 
a kaposi Táncsics Gimnázium és az Eötvös Collegium neveltje, 
aki mindenüvé vitte magával hazai gondjainkat, s utolsó lehe-
letéig foglalkoztatták szülőfaluja, fölnevelő alma matere, s vá-
rosa gondjai is, őrizte a húsvétra kimeszelt házak tisztaságát. 
Miként a múltat is csak az idő kerekíti korokká – az ember örö-
kös kísérletezését is csak a halál rendezi életművé. Papp Árpád 
életműve immár lezárult.
Költészete a szeretet és az életet tisztelő remény költészete és 
a tudásé, hogy a XXI. század Európája nem szűzföldeken épül, 
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hanem elfelejtett kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol 
istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák vannak.  
A Trianonban végzetesen megcsonkított Haza, a doni halot-
tak, akiknek olvasatlan tábori lapjaival házal a szél, a buda-
pesti utca kockaköveiből épült barikádok, a kockakövek öt 
oldalán biztos jelével a halálnak – „szilánk a lábban és az em-
lékezetben…” 
Költészetének, fordítói, tudományos és tanári munkájának, 
„mediterrán tűzhelyének” alfája és ómegája a jóakaratú embe-
rek kézfogása, a nemzeti összefogás a tisztesség parancsa sze-
rint, örök értékek mentén.
Évtizedekkel a politikusok előtt tudta, s hirdette: hogy a Moszk-
vai Kreml toronyórája nem mutatja megbízhatóbban az időt, 
mint a somogyaszalói református templomé, vagy a drávaszögi 
Haraszti rommá lőtt templomáé. 
Tudta, hogy várost, országot, nemzetet sohasem a harctéren, 
hanem sokkal inkább a szívekben veszítenek és veszejtenek el.
Indulatai is –mint Ritszosz Filoktéteszének ama három lándzsája 
„a Krisztus oldalát átjárt, a halált legyőző megszentelt lándzsa, 
Szent György sárkányölő lándzsája, a Grál legenda gyógyítva 
sebező és sebezve gyógyító lándzsája” – minket, értetlenkedő, 
nehezebben eszmélő barátait óvtak, óvnak: balhitektől, esz-
mék zsibárusaitól. 

Tisztelt Gyászolók,

„Mély értelmű, emberi kötelességünk nem az, hogy megfejt-

sük és megvilágítsuk Isten útjának ritmusát, hanem, hogy hoz-

záigazítsuk, ahogy futja erőnkből, parányi múlandó életünkét. 

Mert csak akkor sikerülhet minékünk, halandóknak, elérnünk 

valami örökkévalót, ha társul szegődünk a Hallhatatlanhoz, ha 

munkatársai leszünk…” kedves írója: Nikosz Kazantzakisz írta 

ezt. Papp Árpádnak ez sikerült. Ő élete minden percében tud-

ta, hogy „Isten birodalma az emberekben lakik” (Lukács), ezért 

szeretett bennünket. Mi pedig koporsója mellett állva a gyász 

óráiban legyünk büszkék erre, emeljük fel fejünket, keressük 

egymás tekintetét.

Arcát, szavait, mozdulatait idézzük fel, gazdag, szép életét lás-

suk: ahogy mesélt  az emberiség ősi mondókáiról, így hódítva 

meg a jót.  

Papp Árpád immár „Gilgames, Hektor, Roland a végtelen biro-

dalom, s az elhamvadt városok védői közé került.” (Zbigniew 

Herbert)

A jó Isten adjon Neked örök nyugodalmat, s adjon vigaszt sze-

retteidnek.
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A mindenszentek napján  a megdicsőült 
lelkekre, az oltári szentség hitében meg-
haltakra, illetve a tisztítótűzben már meg-
tisztult és a mennyországba megérkezett 
halottakra emlékezünk. Tehát a minden-
szentek a megdicsőült egyház ünnepe.  
A halottak napi megemlékezésünk elvá-
laszthatatlan mindenszentek ünnepé-
től. Ezen a napon az elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk. Az elmúlás a halál természe-
ti törvény, életjelenség. Éppúgy része éle-
tünknek, mint a születés. A halottaink-
ról való méltó megemlékezés az élőknek 

szól, nekünk fontos. Halottainkért csende-
sen és méltóságban illik emlékezni. A ha-
lottak napja élők és holtak összetartozásá-
nak áhítatos kifejezője. A sírokon a sok virág 
megpróbálja visszaperelni az elkerülhetet-
len múlandóságot, színük pedig bármi-
lyen is az, a halálon is diadalmaskodó éle-
tet hirdeti. Ezekben a napokban kitakarítjuk 
a temetőt, rendbe rakjuk a sírokat és elhe-
lyezzük rajta gyászunk, fájdalmunk kifejezé-
seként a megemlékezés virágait. Gyertyát 

gyújtunk, és hisszük azt, hogy fénye segít 
abban, hogy lélekben közelebb kerüljünk 
elhunyt hozzátartozónkhoz. A gyertya a 
halottak ünnepének legfontosabb kelléke. 
Lángja a világ világossága. A templomi ha-
rangok zúgása azt a reményt erősíti, hogy 
a szenvedő lelkek ekkor megpihenhetnek. 
A keresztek a sírkövek a halál jelei. Állandó 
mementóul az élőknek, az utódoknak, a 
hozzátartozóknak, az ismerősöknek, az élet 
múlandóságára.     

Puskás Béla

Hazánk legfontosabb, legnagyobb tömegeket megmozgató ünnepe.

mindenszentek és a halottak napja
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a gyász megélése

Szántó Regina pszichológus szerint a halált 
és a gyász feldolgozását nagyon végletesen 
éljük meg. Egyrészt szeretnénk, ha nem kéne 
vele találkoznunk. Már maga az öregedés, az 
öregség is elutasított dolog. Az elhunyt tes-
tével nem sokat törődnek, a búcsúzásnak 
nem adnak lehetőséget. A gyerekekkel kap-
csolatban sokan bizonytalanok, mit is mond-
janak, amikor valaki meghal. Szántó Regina 
azt javasolja, tegyük lehetővé, hogy a gyerek 
foglalkozzon a halottal, a halállal. Ha kérdezi, 
meggyőződésünknek megfelelő választ ad-
junk. Ne torzítsunk, ne akarjunk mást átadni 
neki, mint amiben mi magunk hiszünk, mert 
nem leszünk hitelesek. Nyugodtan elvihetjük 
a gyerekeket is a temetésre. A szomorúság, a 
bánat ugyanúgy az életünkhöz tartozik, mint 
az öröm, a düh, vagy éppen a büszkeség. Jó 
azt megtapasztalnia, hogy akkor is minden 
megy tovább a maga útján, ha valaki a kör-
nyezetében már nincs többé. Vigyük ki ma-
gunkkal később is a temetőbe, ültethet vi-
rágot a sírra, rajzolhat az elhunytnak, együtt 
gyújthatnak gyertyát stb. Érdemes olyan 
szokásokat kialakítani – felnőttnek, gyerek-
nek egyaránt – ami lehetőséget teremt az el-
hunyttal való foglalkozásnak.

Puskás Béla
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szóróparcellát avattak a 
Kecskeméti Református 
temetőben.

Az elmúlt hónapok ár- és belvizei a rend-
kívül csapadékos időjárás súlyos nehézsé-
geket okozott a temetkezési szolgáltatások 
végzése során is. Az emberiség történe-
te során mind a négy elemet – a levegőt, 
a földet, a tüzet és vizet – felhasználta arra, 
hogy halottait eltemesse. Az európai kultú-
ra ezek közül a földet és a tüzet használja, 
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy kétféle 
temetkezési mód terjedt el, a koporsós és a 
hamvasztásos. Ez utóbbit már az őskorban 
is alkalmazták, kádakban, illatos fákkal éget-
ték el a halottakat. A csontokat összetörték, 
és barlanglyukakban helyezték el, gyakorla-
tilag ezek voltak a ma is ismert osszáriumok 
elődei. Magyarországon 1932-ben, Debre-
cenben épült meg az első hamvasztó, de 
csak 1951-ben kezdhette meg működését, 
a katolikus egyházzal folytatott hosszú, ko-
moly vita után. Végül a „porból lettél, s por-
rá leszel” érvvel sikerült meggyőzni az egy-
házat. Napjainkba tizenhárom hamvasztó 
működik hazánkban, amely azt is jelzi, hogy 
fokozatosan nő a hamvasztásos temetések 
száma. A hamvak száraz szórására alkalmas 
parcella kialakítása régóta szerepelt a kecs-
keméti elképzelések között. 2010. novem-
ber 24-én, a református temetőben átadták 
az eltemettetők által ily módon is választ-
ható temetkezési mód létesítményét a szó-
ró-parcellát.

Varga József

szóróparcella-átadás kecskeméten

magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadványban megjelenő 
hirdetések díjszabásai 2011. január 1-jétől

 borító hátlap:  130 000 Ft
 borító belső oldal  120 000 Ft
 1/1 belső oldal  100 000 Ft
 1/2 belső oldal  70 000 Ft
 1/4 belső oldal  40 000 Ft
 1/8 belső oldal  25 000 Ft
 1+1 oldalas hirdetés OTEI-tagoknak 140 000 Ft

hirdetésfelvétel: magyartemetkezes@gmail.com

Kőkonferencia 2011-ben

Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók 
Országos Ipartestülete 2011. február 
26-án Pilisvörösváron rendezi meg a 
12. Nemzetközi Kőkonferenciát, hazai 
és külföldi előadók bevonásával. A kon-
ferenciával kapcsolatos javaslataikat, 
kiállítói igényeiket és támogatási szán-
dékukat 2011. január 8-ig jelezhetik a 
stone@enternet.hu e-mail címen.
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statisztika

régió élveszületés 
‰

halálozás 
‰ halálozás természetes

 fogyás
közép-magyarország 10,2 12,1 35 057 –1,9

közép-Dunántúl 9,2 12,8 14 141 –3,6

Nyugat-Dunántúl 8,7 12,9 12 873 –4,2

Dél-Dunántúl 8,8 13,7 13 153 –4,8

észak-magyarország 9,7 14,3 17 684 –4,6

észak-alföld 10,0 12,6 19 076 –2,6

Dél-alföld 8,7 13,7 18 282 –5,0

ÖsszeseN 9,6 13,0 130 266 –3,4
12,5 alatt 12,5–13,4 13,4–14,2 14,2 felett

A Szektor toP liStái 2009 árbevétele AlAPjáN
temetkezési szolgáltatók árbevétel tOp 8

ágazati szektor tOp 12 megoszlás (árbevétel, 2009)

ágazati szektor tOp 12 
(árbevétel millió ft, 2009)

MAgyArorSzág deMográfiAi StAtiSztikájA 2009

toP szolgÁltatÓk Piaci terület Árbevétel m Ft

1. Budapesti temetkezési Intézet zrt. Budapest 4 060

2. aksD Debrecen 603

3. sz. sz. B. m. temetkezési Vállalat Sz. Sz. B. megye 594

4. szIgÜ Pest megye 580

5. somogy temetkezési kft. Somogy megye 438

6. hajdú-Bihar m. temetkezési Vállalat Hajdú-Bihar m. 425

7. Pécsi temetkezési kft. Pécs 401

8. Jószív temetkezési kft. Győr-Moson-Sopron m. 385

toP gyÁrtÓk telephely Árbevétel m Ft
1. karsol Nyíradony 1 193

2. keletfa Nyíregyháza 702

3. mantex Ajka 563

4. komfen Császártöltés 543
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toP ÖsszeseN szektor Árbevétel m Ft
1. Budapesti temetkezési Intézet zrt. Budapest 4 060

2. karsol Nyíradony 1 193

3. keletfa Nyíregyháza 702

4. aksD Debrecen 603

5. sz. sz. B. m. temetkezési Vállalat Sz. Sz. B. megye 594

6. szIgÜ Pest megye 580

7. mantex Ajka 563

8. komfen Császártöltés 543

9. somogy temetkezési kft. Somogy megye 438

10. hajdú-Bihar m. temetkezési Váll. Hajdú-Bihar m. 425

11. Pécsi temetkezési kft. Pécs 401

12. Jószív temetkezési kft. Győr-Moson-Sopron m. 385
Az árbevétel sor az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételt is tartalmazza

Forrás: e-beszamolo.irm.gov.hu
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A temetőt 1878-ban katonai temetőnek  nyi-
tották meg és a történelem viharai, valamint 
az ott élők alakították az ország egyik legér-
dekesebb és legszebb hősi temetőjévé.
Az első világháború idején a sopronbánfalvi 
hadifogolykórház halottait temetik ide, 
majd osztrák, magyar és német katonákat.
Megpróbálom az itt nyugvó nemzetisége-
ket felsorolni. Magyar, osztrák, bosnyák és 
német hősök mellett nyugszanak az orosz, 
olasz, francia, szerb hadifoglyok, összesen 
több mint kétezren.
Itt nyugszik egy bizonyos Broz Márton is, aki 
a horvátországi Kumrovecben, népes csa-

ládba született, a monarchia polgáraként. 
Öccsét Broz Joszipnak hívták. Bécsújhelyen 
fémmunkásként dolgozott Joszip, majd 
Németországban a Benznél, mikor 1913-
ban be kellett vonulnia az osztrák–magyar 
hadseregbe. Zágrábban befejezte a tiszti is-
kolát. Budapesten második lett a hadsereg  
vívóbajnokságán. Kis péterváradi bezárás 
után, kivitték a galíciai  frontra és ott orosz 
hadifogságba esett. Itt ismerkedett meg a 
kommunista ideológiával és kalandos éle-
te során a világ leginkább csak Titoként  
ismerte. A II. világháború után Broz Márton 
életkora miatt már nem fogadta el Tito in-

vitálását, hogy költözzön Belgrádba, de fia 
Ferenc, élt a lehetőséggel és Jugoszlávia 
diplomáciai testületének tagjaként bejár-
ta a világot, majd idős korára visszatért 
Sopronba.

sopronbánfalván, a  pálosok által 1495-ben a soproni-hegység pere-
mén egy magas dombtetőre épített, később karmeliták lakta kolostor 
aljában,  a domboldalon, az erdő sűrűjében található az ország egyik 
legszebb temetője, a sopronbánfalvi Hősi temető.

a sopronbánfalvi temető
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1917-ben készült el közadakozásból Moll 
Elemér tervei alapján a háború hőseinek 
emlékműve.
A II. világháborús elesettekhez  pár lépés-
re a szovjet katonák emlékműve és sírjai 
találhatók.
Az 1944-ben hősi halált halt magyar va-
dászrepülő. Vitéz Nemes Molnár László sír-
emléke is itt áll.
A német katonák emlékműve és sírkertje az 
orosz hadifoglyoké mellett található.
Még két kisebb csoport sír bújik meg 
a fák között. Mindkettő a nyilasok sop-
roni tartózkodásának idejéhez köthető.
Ebben az időben Szálasi főhadiszállása 
Brennbergbányán volt, és a még megma-
radt  hivatalnokok, „politikusok” pedig Sop-
ronban tartózkodtak.
Az egyik csoportban fiatal leventék sír-
jai találhatók, míg a közelükben a sopro-
ni bombázások katonai áldozatai alusszák 
örök álmukat.
Az amerikaiak először 1944. december 6-án 
bombázták a várost. Elsősorban a vasúti pá-
lyaudvarokat akarták megsemmisíteni, de a 
polgári lakosságban is nagy károkat okoz-
tak. A második bombázásuk pedig a köd-
ben a Lővéreket érte. Sopront összesen 9 
bombatámadás sújtotta és mintegy 2200 
áldozatot követeltek ezek a műveletek.

Itt temették el azt a 36 embert is, akiket a 
vasúton menekülő szolnoki csapatkórház 
szerelvényén ért a bombázás.
A hősi temetőt a rendszerváltásig, sőt még 
azután is iskolák, a honvédség és civilek tár-
sadalmi munkában ápolták.
Jelenleg a német sírokat a németek gon-
dozzák, a temető többi részét az önkor-
mányzattal szerződésben már több mint 
10 éve, minden érintett megelégedésére 
az Írisz Kft. tartja rendben, Wartha Jánosné 
vezetésével.

Marján Tibor



2010. december

magyar temetkezés magyar temetkezésI kellékgyÁrtÓk és ForgalmazÓk olDala

Új hagyományt kíván teremteni az egye-
sület azzal, hogy a jövőben a közgyűléseit 
nem a Budapesti Temetkezési Intézet kor-
mányvárójában tartja meg, hanem mindig 
egy másik tag telephelyén. Az ötletre oly-
annyira vevő volt a tagság, hogy a soron 
következő 3 közgyűlés helyszínét már el is 
döntötték, a 2011-es év első negyedéves 
közgyűlése Szabadkán lesz, Erdélyi György 
meghívásának eleget téve.
A helyszíncsere szimbolikus: az egyesület 
tagjai szeretnék egyre jobban megismer-
ni egymást, hogy egymást még jobban 
bizalmukba fogadva összetartóbban tud-
ják képviselni a gyártók érdekeit a számuk-
ra fontos területeken. Ilyenek a törvényke-
zés, kapacitások jobb kihasználása, fizetési 
anomáliák egységes kezelése, kiállításokon 
való egységes álláspont kialakítása stb. Eze-
ket az álláspontokat kívánják a tagok a jö-
vőben egyre közelebb hozni egymáshoz és 
ezek képezik az egyesület stratégiai célkitű-
zéseit is a jövőben.
A 2010. október 14-én megtartott közgyű-
lés házigazdája Jáger Ferenc, a Jáger Urna 
tulajdonosa volt (lásd vele riportunkat), aki 
a MATEK tagjait üzemlátogatásra és egy 
ebédre is meginvitálta az eszmecserét kö-
vetően. Balogh Károly – aki először hívta 
össze a közgyűlést elnökké választása óta – 
bemutatta Kengyel Tibort, a Profi Bútor tu-
lajdonosát, akit új tagként üdvözölt a szer-
vezetben. Elmondta, hogy sok ilyen hazai 
gyártóra van szükség a tagjaik közt, akik 
magyar munkaerővel állítanak elő magyar 
hozzáadott értéket, és akik ráadásul kitűnő 
mesterei az asztalosszakmának.
Balogh Károly, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy a jövőben egyre több kom-
munikációs csatornán szeretnék felhívni a 
szakma figyelmét arra, hogy a szűkülő ma-
gyar piacon logikus és helyénvaló dolog 
a magyarországi termékeket előtérbe he-
lyezni az importtal szemben, amennyiben 
azok ár/érték arány alapján nem gyengéb-

bek külföldi versenytársaiknál. Magyaror-
szági kegyeleti termékek gyártása kb. 2000 
embernek ad ma munkát, és a szám to-
vább lenne növelhető, amennyiben a szak-
ma nemzeti tudata erősödne. Az importőr-
nagykereskedők részéről ez a folyamat úgy 
lenne támogatható, ha beszerzéseik egyre 
nagyobb részét hazai gyártóktól rendelné 
meg. A MATEK egyesület abban próbál át-
törést elérni, hogy az export elősegítésével 
és a fenti folyamatok promotálásával csök-
kentse a magyarországi üres kapacitásokat. 

Balogh Károly

beszámoló a magyar temetkezési 

Kellékgyártók és forgalmazók 

Egyesületének közgyűléséről

kellékgyártók és Forgalmazók 
egyesülete

30
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hogyan jellemezné a Jáger Bt. megalaku-
lása óta eltelt időszak főbb állomásait?
A családi céget 1992-ben alapítottuk meg fe-
leségemmel, a fő tevékenység a fröccsöntés 
volt. Abban az időben nagy kereslet volt koz-
metikai tégelyek és flakonok gyártására, ezért 
vágtunk bele a műanyagiparba. Szintén a ko-
rai időszak vezérterméke volt a selyemvirág-
gyártás, ami a kínai dömpingáruimport meg-
jelenéséig igazi sikersztori volt, Magyarország 
számos virág-nagykereskedésében jelen vol-
tak áruink, sőt exportálni is tudtunk.

a kegyeleti termékek gyártása ezek sze-
rint nem szerepelt a tevékenységei kö-
zött az alapításkor. hogyan lett mégis 
az egyik vezető terméke az urna, amely-
ből mára a Jáger Bt. lett a legnagyobb 
beszállító a magyar piacon?
A selyemvirág-forgalmazás kapcsán ke-
rült elő lehetőségként a kerámiaalapú dísz-
tárgyak gyártása, úgy, mint görög oszlo-
pok, kaspók, kerti tárgyak és még rengeteg 
egyéb ajándéktárgy, aminek csak a fantázia 
és a szerszámgyártók ötletessége szabta a 
határt. Így jött a lehetőség, hogy keresünk 
olyan alternatív piacot a kapacitásunkra, 
amely egy új perspektívát nyithat a Jáger Bt. 
részére. A számításunk beigazolódott, a bu-
dapesti székhelyű Velence Kft., amely abban 
az időben a budapesti „maszek” temetkezé-
sek legjelentősebb elosztója volt, hosszú tá-
von elkötelezte magát a termékeink mellett. 

a cége nevét csak néhány éve ismeri a 
piac, dacára annak, hogy az urnagyár-
tás már csaknem két évtizede zajlik. ho-
gyan és miért jelentek meg a temetke-
zési vállalkozóknál? 
A Velence Kft.-vel a közös munka 2004-ig 
tartott, ekkor közös megegyezéssel elvál-

tak útjaink és önállóan jelentünk meg a 
piacon, amelyben sokat segítettek a pia-
con már régóta jelen lévő gyártóbarátaink.  
A piaci fejlődés olyannyira jól sikerült, hogy 
mára az üzemem meghatározó része az ur-
nagyártással foglalkozik, mint főtevékeny-
séggel. A folyamatos fejlesztéseknek és a 
kedvező piaci trendnek köszönhetően a Já-
ger Bt. Magyarország egyik legjelentősebb 
beszállítójává fejlődött.

hogyan látja a temetkezési piac helyze-
tét, különös tekintettel a cége fejlődése 
szempontjából?
Sokan úgy gondolják, hogy a hamvasztások 
növekedésével a Jáger Bt. árbevétele nagy-
ságrendekkel megugrott és mi nagy nyer-
tesei vagyunk ennek a trendnek. A hely-
zet azonban az, hogy ezt a piaci trendet a 
pénztelenség alakította, és egy tisztessé-
ges gyártó egy ilyen fogyasztói szokásválto-
zásnak nem örülhet. Sajnos, egyre többen 
vannak, akik már a kerámiaurnát sem haj-
landóak szeretteikre áldozni, és a temetési 
szertartások is rohamosan kezdenek veszí-
teni fényükből. Nagyon remélem, hogy a te-
metkezési egyesületek sikerrel tudnak majd 

lobbizni azért, hogy a politikai döntésho-
zók nagyobb részt vállaljanak ebben a szek-
torban. A cégünk elkötelezett a folyamatos 
termékfejlesztésben és nagyon remélem, 
hogy meg tudjuk mutatni, hogy a Jáger Bt. 
kínálatában nemcsak olcsó urnák található-
ak, hanem különleges termékek is.   

Balogh Károly

a magyar temetkezés új sorozatban kívánja bemutatni a magyar 

temetkezési Kellékgyártók és forgalmazók Egyesületének egy-egy 

tagját, hogy olvasóink jobban megismerhessék a gyártó, illetve 

forgalmazó cégeket. a 2010. év végi lapszámunkban jáger ferenccel 

készült riportot olvashatják, a következő negyedévben gordos 

tamással, a truhlimport Kft. tulajdonosával fogunk beszélgetni.
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Olyan lelkesen, boldogan mondta, hogy 
őszinte öröme velem együtt felrázott né-
hány embert aznap reggel a kissé álmos 
belvárosi forgatagban. Mivel épp csak no-
vember közepén jártunk, az édesanya mo-
solyogva, kedvesen hozzátette: igen, de van 
még addig időnk. Elgondolkodtatott ez a 
reggeli felismerés, és néhány másodpercig 
együtt tudtam rezdülni vele. Talán mások is. 
A járókelők odafordultak, néhányan moso-
lyogtak, és bár sietni kellett munkába, isko-
lába, a piacra bevásárolni, de akkor ott az a 
kisfiú egy kicsit összefoglalta nekünk a kará-
csonyi ünnepkört: öröm. 
Én úgy érzem, hogy az advent, a karácsony 
ünnepe leginkább az örömben erősíti meg 
keresztény hitünket és ez megújíthat, lelkesít-
het. Mintha önkéntelenül felkiáltana bennünk 
egy hang, hogy jaj de jó! Ráhangol minket 
arra, hogy van okunk így lelkesedni, bizakod-
ni a jövőben, szeretni az embertársainkat, jót 
tenni velük – hitben járni, mert ha idén is lesz 
karácsony, akkor megint azt ünnepelhetjük 
meg, aki a mi örömünk, hitünk forrása. 
Jaj, de jó! – ez jutott eszébe a kisfiúnak az 
ünnepről. Nekünk mi jut eszünkbe, vajon 
így gondolunk-e az ünnep üzenetére? Ő ta-
lán a feldíszített fenyőfára, a családi közös-
ségre, vagy egy ajándékra gondolt, aminek 
örülni lehet. Az ünnepnek ebben a kézzel 
fogható megjelenésében a gyermek inkább 
csak érzi, mint tudja, hogy ezek jelentik: va-
lakinek fontos, valaki nagyon szereti őt. 
Isten szeret minket. Úgy szereti az embert, 
hogy egyszülött Fiát küldi el érte karácsony-
kor. Fontosak vagyunk a számára, gondol 
ránk, ajándékot ad nekünk. Jézus Krisztus 
az ajándék, akiben eljött hozzánk a Szeretet 
segíteni, tanítani és megváltani minket. Erre 
rezonálhatunk örömmel, ezért ünnepelhe-
tünk. „Végre hívtál, kiáltottál felém és meg-
törted süketségemet. Tündökölve ragyog-
tál, s elűzted vakságomat. Megízleltelek, és 
most éhezlek és szomjazlak. Megérintettél, 
és lángra lobbant bennem a vágy békessé-
ged után.” (Augustinus) 

A karácsonyi ünnepkör másik üzenete szá-
momra az örömnek ebből a felismeréséből 
fakad. Ismét van lehetőségünk a megúju-
lásra. Az idő, ami még rendelkezésünkre 
áll, az isteni kegyelem eszköze is a rosszat 
jóra változtatni, a régit és szükségtelent újra 
cserélni, értéket keresni, szeretni önzetle-
nebbül. Szabad törekednünk lelkiekben 
erre a minőségi cserére adventkor is. Ka-
rácsonyra – tudjuk jól – nem elég a lakást 
rendbe tenni és biztosítani az ajándékot, 
mellé tegyük oda a megújult szívünket is. 
Lelkünket is szépítsük, gondolatainkban és 
életünkben is tegyünk rendet. A lényeg az 
ünnep üzenete: örülhetünk a karácsony-
nak, az értünk született Jézus Krisztusnak és 
annak, hogy van még időnk jót tenni. Le-
gyen szép adventünk, áldott karácsonyunk, 
éljük át hogy: jaj de jó, megint itt van! 

Hodánics Tamás
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jaj de jó, már megint itt a 
karácsony! – kiáltott fel egy 
édesanyjával sétáló kisgyerek. 

amikor eszünkbe jut a karácsony

Túrmezei Erzsébet: 

ELJÖN 

Ádvent. Szelídzengésű üzenet. 

Eljön! Eljön! 

Beteg, a gyógyulásod, 

rab, a szabadulásod, 

halott, az életed. 

Szomorú, most jön az öröm! 

Erőtlen, most jön az erő! 

Éjbe’ járó, hajnalra váró, 

fölkel a fény neked. 

Zendül az ég, 

zendül a föld, 

Isten izent: 

Eljön! Eljön! 

Ádvent! Ádvent! 

Ádvent. Dörög rendíthetetlen, 

kemény királyi üzenetben. 

Eljön. Eljön. 

Ha elkerülöd a mosolyban, 

elédkerül mint könny, sikoltás. 

Ha a bölcsőben meg nem látod, 

utadat állja mint koporsó. 

Eljön az Első és Utolsó. 

Ha mint templom szelíd harangja 

nem találhat szíven a hangja, 

ágyúk ádáz tüzében hallod 

ítélni rajtad majd e hangot. 

És rombadőlhet minden oltár, 

elnémulhat zsolozsma, zsoltár, 

házad küszöbén fog megállani… 

A munkazajban, léha dalban, 

vagy az éj titkos csendjében fogod 

közelgő lépteit meghallani. 

Eljön, eljön! Ki nem kerülheted. 

Ha kikerülöd mint kegyelmet, 

úgy kell bevárnod mint ítéletet. 

Hallod? Hallod? 

Mozdul az ég, mozdul a föld, 

Isten izent: 

Eljön. Eljön. 

Ádvent. Ádvent.
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