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Magyar Temetkezés  Kegyeleti Szakmai Kiadvány
Megjelenik negyedévenként 

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület lapja.

Kedves Olvasó! 
Sok szempontból rendhagyó az idei 

tavasz. Igazán tél sem volt, ezért a teme-
tõkben korán el lehetett kezdeni a „nagy-
takarítást”.

 Jelen számunk sok információt tar-
talmaz, amelyekrõl néhányat szeretnék 

Önnek ajánlani.
A kegyeleti szakma nagyon fontos állomása lesz a TEMEXPO 

2007. A kiállítás és konferencia múltjára Puskás Béla emlékezik 
a 4. oldalon. Vele szemben a meghívó, a 2007. május 18-19-én 
megrendezésre kerülõ nemzetközi rendezvényre. A rende-
zõk és a szervezõk – közülük is kiemelten nagy érdeme van 
Pölczman Árpád kreatív munkájának - egy olyan nemzetközi 
bemutatkozásra készülnek, amely óriási elõkészítést és szakmai 
odafigyelést igényelt és igényel.  

Évek óta fókuszban van, a kegyeleti szakma számára nagyon 
fontos és mindmáig megoldatlan probléma, a kegyeleti reklám 
és hirdetés. Lapunk 8-9 oldalán, e témával foglalkozunk. 

Két olyan könyvet mutatunk be ebben a lapszámban, - Dr. 
Angyal Eleonóra és Ábrahám Vera tollából – amely hiánypótló 
a kegyeleti kultúrában, s amelyeket Ön is bizonyára nagy érdek-
lõdéssel fog kézbe venni.

„Elment a katona” címmel egy megható emlékezést olvas-
hatnak Boros Árpádtól, aki Csorba Mihály dandártábornok 
temetésérõl tudósított. 

A kegyeleti kellékek széles körével betör –e az Amerikai piac-
ra Kína? A kérdésre Balogh Károly írásában kapunk választ. 

A szakma nagy érdeklõdéssel járta végig a Pécsi halottham-
vasztót, amelynek munkafázisait Tóth István ismertette.

Kedves Olvasó!
 Szerkesztõ társaim nevében is kívánok Önnek és Családjá-

nak Kellemes Húsvéti Ünnepeket, eredményes tavaszi hónapo-
kat, s kívánom, találkozzunk a kegyeleti szakma képviselõivel, 
s mindazokkal, akiket az élet egyik legfontosabb állomásának 
elengedhetetlen kellékei érdekelnek, 2007. május 18 - 19 -én 
Budapesten, a TEMEXPON.

Sas Erzsébet fõszerkesztõ   
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2003. szeptember 26-27-én Kecskeméten rendezte meg az 
Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület az elsõ kegyeleti 
szakkiállítását. 

A Kecskeméten megtartott rendezvényen 12 – kegyeleti kellé-
kek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó – cég képviseltet-
te magát. A Kûhidi Stúdió Kft., a STYX Kft., BUBIV Kft., a Karsol 
Kft., a MANTEX Kft., az E&P Kft., a Keletfa Kft., a Komfen Kft., a 
Playte American Kft., a Black Boksz Kft., a Mc’ Free Kft. és a Legs 
Line Kft. termékeivel ismerkedhettek meg a látogatók.

A kiállítást dr. Ladocsy Géza az OTEI elnökhelyettese nyi-
totta meg. A kiállítás során a Temetõkertészek és Fenntartók 
Egyesülete által szervezett konferencián Prutkay János, a Bel-
ügyminisztérium munkatársa tartott elõadást a jogszabályok 
módosításával kapcsolatban.

A kiállítást két nap alatt több mint 500 látogató tekintette 
meg. A kiállítás a magyar kegyeleti kultúra ápolásában egyedül-

állónak számított. Az esemény kitûnõ alkalom volt arra, hogy 
a résztvevõk, úgy a kiállítók, mint a látogatók megismerjék 
egymás termékét, munkáját, és az új termékgyártók bemutatkoz-
zanak a piacon.

Nyíregyházán 2005. június 17-18-án az Országos Temetke-
zési Egyesület és Ipartestület, a Temetõkertészek és Fenntartók 

Egyesületének szervezésében került sor a II. TEMEXPO kegyele-
ti szakkiállításra. 

A kegyeleti szakma hazai és több külföldi kiválósága két 
napon keresztül mutatta meg termékeiket a hazai temetkezési 
szolgáltatóknak és az önkormányzatok képviselõinek. A Nyír-
egyházi Bujtosi Szabadidõ Csarnokban 1400 m2-en a kegyeleti 
termékgyártók európai, színvonalú kiállításon fogadhatták az 
érdeklõdõket. 

A kiállítással párhuzamosan zajlott a rendkívül nagy érdek-
lõdést kiváltó Temetõfenntartók és Temetõ–kertészek Konferen-
ciája, amelynek legfontosabb témája a temetkezési törvény és a 
kormányrendelet módosításának hatása a temetõ üzemeltetésre 
és temetkezési szolgáltatásra.

A bevezetõ elõadást Majsai Sándor, a BM. Település – üze-
meltetési Iroda vezetõje, valamint Dobos János tartotta. A Kon-
ferencia legfontosabb és legjobban várt témája a „A Temetõkrõl 
és temetkezésrõl szóló, 1999. évi tv. módosítása” volt, melynek 
elõadója Prutkay János, a BM. Településfejlesztési Iroda munka-
társa. 

A témában kifejtett munkásságáért Prutkay János Konferen
cia díjban részesült.

Az ünnepélyes megnyitó után Szekrényes András, a Sza-
bolcs – Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója, a 
kiállítás fõ szervezõje körbevezette a látogatókat a kiállításon.

Szekrényes Andrást a kiállítás megszervezéséért a Temetõ
kertészek és Fenntartók Egyesülete 

Konferencia díjban részesítette.

Szöveg és kép: Puskás Béla

Visszatekintõ

A TEMEXPO története
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Stühmer Frigyes Mecklenburgban 1843. december 18 – án 
született 1866-ban hagyta el Németországot. Pesten telepedett le, 

ahol egy Szentkirá-
lyi utcai kis cukor-
kaüzletben vállalt 
munkát. A szerény 
vállalatot 1868-
ban megvásárolta, 
bõvítette, korszerû 
gépi berendezéssel 
látta el. A korszerû 
üzemben megkezd-
te a cukorka és cso-
koládégyártást. 

Stühmer Fri-
gyes Budapesten 
1890. május 11 – én 
halt meg. Temeté-
sére a Farkasréti 
temetõben került 

sor. Gyára vezetését halála után özvegye, majd fiai vették át, 
akik azt 1928-ban részvénytársasággá alakították át. 

A vállalat Párizsban elosztó 
telepet, Abbaziában lerakatot, az 
ország több városában fióküzletet 
tartott fenn. A korábbi Stühmer 
gyárból fejlõdött ki a Budapesti 
Csokoládégyár.

A Stühmer Frigyes által létre-
hozott gyár Magyarország legna-
gyobb csokoládégyárává nõtte ki 
magát. Az Õsz (ma Szentkirályi) 
utcában, kezdetben cukorkaüzem 
majd 1883-ban gõzüzemû csokolá-
dégyár épült. Ezzel megteremtõ-
dött Magyarországon a nagyüze-
mi csokoládégyártás. 

Az ipar fejlesztésében kifejtett 
tevékenységéért Ferenc József 
1885-ben Stühmer Frigyest érdem-
kereszttel tüntette ki, aki az elsõk 
között kapott engedélyt terméke-
in a magyar címer használatára. 
Vevõi közé tartozott Kugler Hen-
rik cukrászmester is, aki csokoládé 
mártó masszát vásárolt tõle. 1890-

ben bekövetkezett halála után örökösei vezették tovább a gyárat, 
mely 1928-ban egyéni cégbõl részvénytársasággá alakult. 

A Stühmer cég európai színvonalú kereskedelmi kultúrát 
képviselt, nemcsak termékei voltak vonzóak, de boltjai is, külö-
nös gonddal tervezett fióküzletei minden magyarországi nagy-
városban, sõt Párizsban és Bécsben is megtalálhatóak voltak. A 
csomagolást is jeles iparmûvészekkel (Lukáts Kató, Jeges Ernõ, 
Szirmai Ili) terveztették, s a Stühmer-dobozok messze földön 
híresek voltak. 

A gyárat 1948-ban államosították, s beolvasztották a Magyar 
Édesipari Vállalatba, késõbb az üzem felvette a Budapesti Cso-
koládégyár nevet. Dinamikusan fejlõdött ez alatt is, a 60-as 
években nagyszabású rekonstrukciót, gépesítést hajtottak vég-
re. 

A privatizáció nyomán 1992-ben a gyár a Stollwerck Buda-
pest Kft. tulajdonába került, mely korszerûsítette a termelést, a 
kis volumenben forgalmazható termékek gyártását beszüntette, 
de továbbra is készíti például a Tibi csokit, a konyakos meggyet, 
a Duna kavicsot, a francia drazsét.

Kép és szöveg: 
Puskás Béla

„Múlt és emlékezet”

Stühmer Frigyes
(1843-1890)
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Kegyeleti reklám,
 kegyeleti hirdetés

A temetkezésrõl szóló törvény egyik legvitatottabb, legtöbb vitát 
kiváltó része a reklámmal, a hirdetésekkel foglalkozó elõírások. A vita
tott részek eltérõ értelmezése, felfogása miatt gyakran került sor szankci
ók, büntetések kiszabására.

Az utóbbi hónapokban az internetes megjelenés váltott ki újabb 
konfliktusokat a temetkezési szolgáltatók és a Fogyasztóvédelmi hatósá
gok között. Az egységes értelmezés elõsegítése érdekében 2007. február 
5én egyeztetõ megbeszélésre került Budapesten a „Fehér házban”. A 
találkozón részt vett Mesterházi Attila képviselõ az MSZP frakcióveze
tõ helyettese, Alexa György képviselõ, Puskás Béla az OTEI alelnöke, 
Szurgyi Barnabás a Kegyelet 2000 Kft. ügyvezetõ igazgatója. (Simóka 
Kálmáné dr. az OTEI elnöke külföldi tartózkodása miatt nem tudott 
részt venni a találkozón.) Az eredményes megbeszélést követõen került 
megírásra az alábbi levél, amely a tárgyaláson érintett kérdések nagy 
részét felöleli. A megnyugtató megoldás érdekében a temetkezésrõl 
szóló törvény módosítására lenne szükség. A tárgyaló felek megegyez
tek abban, hogy a szakmai szervezetek bevonásával kezdeményezik a 
törvény módosítását. A törvénymódosításra tett javaslat teljes szövegét 
a következõ számunkban közöljük.

Levél

Mesterházi Attila  
Országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ úr részére

Tisztelt képviselõ Úr!

Az elmúlt években az európai normákhoz is igazodó jogszabályi 
változások eredményeként sokat változott a temetkezési szolgáltatás 
és temetõ üzemeltetés megítélése, társadalmi elfogadottsága. A pozitív 
változások ellenére sajnos a temetkezési szakmát érintõ törvényeket és 
rendeleteket eltérõ módon értelmezik a temetkezési szolgáltatók és a 
különbözõ hatóságok. Az is elõfordul, hogy a hatóságok (Közigazgatási 
Hivatal, Fogyasztóvédelemi Felügyelõség, Rendõrség, Önkormányzat 
jegyzõje) állásfoglalásában területileg is eltérõ módon értelmezi ezeket a 
jogszabályokat.

Az ellentmondások miatt szükség lenne egy egységes állásfogla
lásra a kegyeleti tevékenység zavartalan végzése érdekében. 

A temetõkrõl és temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. Törvény: 25. 
§ (2) bekezdése alapján, a temetkezési szolgáltatási tevékenységek 
teljes körûen vagy önállóan is végezhetõek.

A temetkezési szolgáltatási tevékenység teljes körû csak akkor 
lehet, ha a felsorolt 13 szolgáltatás mindegyikét végzi, vagy végez
teti a szolgáltató. 

Abban az esetben, amikor a temetkezési szolgáltató minden tevé
kenységet végez, vagy végeztet, használhassa minden fajta reklámban 
és tájékoztató anyagon a „Teljeskörû temetkezési szolgáltatás” kifejezé

seket. Amennyiben tevékenysége szûkebb (polgári szónok, hamvasztás 
stb.) csak a „Temetkezési szolgáltatás” kifejezést használhassa.

A TV. 26. §. (2) bekezdése alapján a temetkezési szolgáltató az 
engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet folyamatos 
rendelkezésre állással köteles ellátni. Ez azt is jelenti, hogy a tájé
koztató és hirdetési anyagain megjelenik az „ügyelet” vagy „állan
dó ügyelet” kifejezés. A temetkezési szolgáltatók számára nincs 
különbség tartalmát tekintve az ügyelet és a hangsúlyosabb állandó 
ügyelet kifejezéseknek. A törvény betû szerinti értelmezése sok konf
liktus forrása volt az utóbbi idõben.

Az elmúlt években talán a legtöbb konfliktust okozott a Törvény 
27. § (4) bekezdése. „Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban 
csak a szolgáltató neve, elérhetõségének módja és idõtartama, logó
ja, valamint a „temetkezés” szó tüntethetõ fel.” Az természetes, 
hogy a törvény: 25. § (1) bekezdésében felsorolt temetkezési szol
gáltatási tevékenységek nem szerepelhetnek a hirdetésben. Amen
nyiben azonban a temetkezési vállalkozás más  nem temetkezési 
szolgáltatási  tevékenységet is végez (mûkõ – nemes kõ munkák, 
virágkötészet, sírgondozás) azt hirdetõ és tájékoztató anyagain kor
látozás nélkül fel lehessen tüntetni. 

Virágkötészet nem egyenlõ a sírcsokor és koszorúkészítéssel, 
eladással. Mûköves munka is több féle lehet. A vállalkozó szabad
ságát sértheti – ha temetkezési profilban is tevékenykedve – korlá
tozzák a más piacon (pl. esküvõi asztaldíszkészítés, márványlépcsõ 
igényes ház bejáratához, stb.) való reklámozását. A törvény betû sze
rinti értelmezésének egyik következménye az, hogy egy vállalkozás 
egyszerre több hirdetõtábla kihelyezésére kényszerül.

A rádióra, televízióra, kábel televízióra, ugyanaz vonatkozzon, 
mint a szóróanyagra.

A 145/1999.(X. 1.) Kormányrendelet59. § (1) A telephely enge
délyt a telephely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 
(fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat) jegyzõjétõl kell 
kérni. A több telephelyes temetkezési szolgáltatóknál gondot jelent 
– megítélésünk szerint felesleges is – ott telephely engedélyt kérni, 
ahol egy nyugdíjas alkalmazott csak tájékoztatja a hozzátartozókat a 
lehetõségekrõl, és elõzetesen felveszi a temetés megrendelését. A kel
lékek kiválasztására, számla kiállításra az engedélyezett telephelyen 
mûködõ részlegnél vagy a központban kerül sor.

Az elmúlt hónapban egyre több konfliktus forrása volt az inter
netes Weblapon elhelyezett tájékoztató anyag. A szakmai vélemé
nyek szerint a Weblapon történõ, a vállalkozás egész tevékenységét 
bemutató honlap nem tekinthetõ kéretlen reklámnak. A honlapot 
csak az nézi meg, aki tudatosan szeretne információkat szerezni 
az adott cégrõl vagy szolgáltatásról. A honlapon a törvény és a kor
mányrendelettel összhangban a vállalkozással illetve szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztató anyag helyezhetõ el.

A felsorolt kérdésekben elsõsorban a Fogyasztóvédelmi Felügyelõ
ségeknek kellene egységes álláspontot kialakítani, amelyrõl tájékoztatni 
kellene a Megyei Közigazgatási Hivatalokat és a jegyzõket.

Tisztelettel:
Puskás Béla OTEI alelnöke
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Szurgyi Barnabás  ügyvezetõ igazgató
2007. március

Rendeletmódosítás 
a vizes temetõkrõl

A szakmai szervezetek kezdeményezésére az állampolgári 
jogok biztosa vizsgálatot folytatott a magas talajvízszint miatt 
megtiltott koporsós temetések ügyében. A vizsgálatot követõen 
kezdeményezte a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi 
XLIIL törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. Ren
delet módosítását. A szakmai szervezetek, szakértõk, jogszabály 
elõkészítõk által több fordulón keresztül véleményezett elõter
jesztést végül 2007. március 13án fogadta el a kormány. Az aláb
biakban közöljük a rendelet módosítás teljes szövegét.

A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésekrõl szóló 1999. évi 
XLIIL törvény 41. §a (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII tör

vény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban R.) 1. §ának (1) bekezdése helyébe a következõ 
rendelkezés lép:

„(1) Koporsós földbetemetés céljára temetõt vagy temetkezé
si emlékhelyet (a továbbiakban együtt: temetõ) létesíteni vagy 
bõvíteni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb 
szintje a talajszint alatt 2,5 méternél igazolhatóan nem emelke
dik magasabbra.“

2. §
(1) Az R. 11. §ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren

delkezés lép:
„(3) A sírgödör mélysége 2,5 méter mélységben, vagy annál 

mélyebben található talajvízszint esetén 2 méter. Koporsós ráte
metés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülõ koporsó 
aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön. A rátemetés 
feltételeit a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. A sírgödröt 
az üzemeltetõ hozzájárulásával természetes  a talajban lebomló 
 anyaggal burkolni lehet.“

(2) Az R. 11. §a a következõ (7)(8) bekezdésekkel egészül 
ki:

„(7) Azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszinttõl 
számított legfeljebb 2 méterig emelkedik, a sírgödör mélysége 
a talajvízszint felett 0,4 méter, de legalább 1,6 méter. Az ilyen 
sírhelyre rátemetés csak akkor végezhetõ, ha

a) az elsõ betemetés óta legalább tíz év eltelt,
b) a  talajvíz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért 

adatok folyamatos nyilvántartásáról az üzemeltetõ gondosko
dik, és

c) a rátemetés elõtt az elsõ betemetéskor elhelyezett koporsót 
a talajvíz szintjének csökkenését követõen legalább 2 méteres sír
gödör mélységbe helyezik.

(8) Nem végezhetõ koporsós temetés azon a temetési helyen, 
ahol a talajvíz a talajszint alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat 
a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.“

3. §
Az R. 35. §a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az intézet a sírnyitás iránti kérelemrõl egyszerûsített 

határozatot hozhat, kivéve, ha a kérelem tárgya
a) a 29. §ban meghatározott betegségekben, illetve egyéb 

más fertõzõ betegségekben elhunytak sírjának vagy sírboltjának 
felnyitása,

b) a 11. § (7) bekezdése szerinti rátemetés céljából történõ 
sírnyitás,

c) a 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli módon 
bekövetkezett halállal elhunyt sírjának hamvasztási céllal törté
nõ felnyitása.“

4. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ 

napján lép hatályba.
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Tisztelt Tagjaink és Olvasóink!
Enyhe tél után kezdõdhet a temetõk tavaszi felkészítése, a mara

dék lombok, a szél által széthordott szemét összegyûjtése, kapuk, 
kerítések rendbetétele. Kívánunk ehhez a munkához megfelelõ 
idõjárást, hogy temetõinket minél elõbbb virágok díszíthessék.

Közgyûlés

Tisztelettel meghívunk minden kedves Tagunkat az idei közgyû
lésünkre, melyet 2007. április 18án Tatán tartunk.

Fõbb témáink:
–  Alapszabály módosítás az ügyészségi vizsgálat alapján 
–  Elnökválasztás, terveinkben olyan elnökjelölt szerepel, aki a 

kertészeti vonalat jobban fel tudná karolni, és magasabb szint
re emelni.

  Új ellenõrzõ bizottság megválasztása. 
  Az elnöki posztra, és a vezetõség tagjaira a választóbizottság 

fog a taggyûlésen konkrét javaslatot tenni
  Szeretnénk szót ejteni a Budapesten megrendezésre kerülõ 

májusi nemzetközi kiállításon (Temexpo) tervezett konferencia 
jelentõségérõl.

  Természetesen beszámolunk a múlt évrõl, és 2007es év tervei
rõl.

  Temetõi sétánk során megtekintjük a tatai Almási úti, és Új 
temetõt

  Befejezésként szeretnénk egy finom ebédre invitálni a tagsá
got.

 Már most felhívom figyelmet a Temexpo n rendezendõ Konferenci
ára, melyet most közösen készítünk elõ az OTEI vezetõségével.

Konferencián szeretnék szót ejteni:
 A magas talajvízzel sújtott temetõkben elért eredményekrõl, 
melyre az Önkormányzati Minisztérium kompetens képviselõ
jét tervezzük felkérni.

  Temetõkertészetrõl a Fõvárosi Temetkezés kertészeti osztályát 
kérnénk fel „Budapest temetõirõl” témában.     

  A Német temetõkertészeti kultúráról szóló elõadáshoz Hege
dûs Ágostont, és/vagy Lõrinc Erikát szeretnénk megnyerni. 
Erika évekig a gyakorlatban is mûvelte a szakmát Németor
szágban

  A Kegyeleti Bizottság az elõzõ évekhez hasonlóan szerepet kap 
a Konferencián.

  Nagy fontosságú témát hangsúlyoznánk az OTEI kezdemé
nyezése révén. Felkérést indítványozunk a Fogyasztóvédelmi 
szervek felé, hogy tegyék tisztán láthatóvá, és világosan értel
mezhetõvé a temetkezési reklámot, és marketinget.

  Tata, és Oroszlány városi temetõit készülünk bemutatni, illetve 
megismertetni a jelenlévõkkel egy forradalmian új, kifejezetten 
fényképekkel, és geodéziai pontokkal kialakított temetõi nyil
vántartást, melyet a közeljövõben interneten is kezelhetõvé 
kívánunk tenni, elindítva ezzel egy országos szintû, komoly 
adatbázis létrehozását.

  A konferencia díjak átadására is sor kerül, melyeket a Temetõ
kertészek és Fenntartók Egyesületének új elnöke fogja a konfe
rencia befejezésekor átadni.

Dobos János 
elnök

Tavaszi temetõk
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Kerítés a Zsidó temetõnek
Dr. Vig József Kaposmérõ néhai polgármestere kezdeménye

zésére 2005 kezdõdött el a település határában lévõ zsidó temetõ 
felújítása. (Dr.Vig József 41 éves 
korában 2006. tavaszán váratla
nul elhunyt). A kegyeleti parkká 
átalakított zsidó temetõ átadásá
ra 2006 nyarán került sor. „Hol 
sírjaink domborulnak” …Az 
elhagyott zsidó temetõk Somogy 
megyében címû könyv átadását 
Suchmann Tamás országgyûlési 
képviselõ kezdeményezte, hogy 
a kegyeletei parkot nevezzék el 
Vigh Józsefrõl. A temetõ keríté
sének építésére, pedig 200000 

forintot ajánlott fel. A Somogy Temetkezési Kft. nevében Puskás Béla 
ügyvezetõ igazgató további 100000 forint támogatást ajánlott fel. 

Leváltották az igazgatót
Pécs város képviselõ testülete egy önkormányzati vizsgálat 

után 2007. február 1én leváltotta Petrich Csabát a Pécsi Temet
kezési Vállalat igazgatóját. Az indoklás szerint „Petrich Csaba 
megsértette a számviteli, a közbeszerzési, az SzJAról szóló, a 
temetõi törvényt, a Munka Törvénykönyvét, valamint a temetõ 
alapító okiratát”. 2005. február 2tõl helyére kinevezték az eddigi 
általános igazgatóhelyettest, Rankasz Ernõt. 

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 
szerint a szakmai alkalmasság feltételeit az teljesíti, aki megfelel a 
kormányrendeletben elõírt képesítési feltételeknek. E feltételek alól 
felmentés nem adható. (32. §)

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet alapján  a 
temetkezési szolgáltatónak temetkezési szolgáltató szakképesítéssel 
kell rendelkeznie. (51. §)

A temetkezési szolgáltató az e rendeletben meghatározott 
szakképesítést 5 éven belül köteles igazolni. A rendelet hatályba
lépését követõ öt évig  szakképesítés hiányában  temetkezési 
szolgáltató csak az lehet, aki legalább ötéves, a temetkezési 
szolgáltatás területén eltöltött szakmai gyakorlatot igazol. A 
temetkezési szolgáltató a szolgáltatás területén eltöltött szakmai 
gyakorlatot a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által nyilván
tartott 5354 FEOR számú „Temetkezési foglalkozású” bejelentés 
alapján köteles igazolni. 60. §. 

OTEI elnökségi ülés
Az OTEI elnöksége 2007. február 13án Budapesten tartotta soron 

következõ ülését. 

Az elnökség 2007es munkaterv elfogadását követõen tájé
koztatót hallgatott meg a TEMEXPO 2007. kegyeleti szakkiállí
tás szervezésének helyzetérõl, a korábbi két szervezõ bizottság 
közötti elszámolásokról, majd meghatározta a szervezéssel 
kapcsolatos további feladatokat. A továbbiakban az elnökség 
döntött egy közgazdasági bizottság létrehozásáról, melynek 
vezetésével Éber Istvánnét bízta meg.

Hosszas elõkészítõ munka után döntött a kegyeletidíjak lét
rehozásáról feltétel rendszerének kialakításáról. Díjak: Életmû
díj, Életútdíj, Szakmaidíj.

A díjak elsõ alkalommal ebben az évben a TEMEXPO 2007. 
kegyeleti szakkiállításon és a halottak napján kerülnek átadásra. 

Kegyeleti klub
Cegléden Mihczáné Máthé Ilona vezetésével már évek óta 

„Kegyeleti klub” mûködik. A 30 – 40 fõt tömörítõ klub rendezvénye
ire rendszeresen hív meg a kegyeleti szakmában dolgozó, elismert 
szakembereket. (Dr. Katona Tamás, Dr. Holló József altábornagy, 
Dr. Angyal Eleonóra)  Katona sírokat, katona emlékmûveket neves 
személyek sírjait gondozzák, rendszeresen szerveznek megemléke
zéseket, koszorúzásokat, kirándulásokat. Mihczáné írja magáról: 
„Munkakörömnél fogva naponta szembesülök az élet árnyas oldalá
val, amikor szinte korán és váratlanul bekövetkezik az elmúlás, ránk 
telepszik a gyász, s tapasztalom azt is, hogy nehezen vagy egyáltalán 
nem tudjuk ezt feldolgozni, és nem vagyunk tisztában azzal, hogy 
mit is kell ilyenkor tenni, hová kell fordulni segítségért (mert kell a 
segítség) hogy kellõ tisztelettel és kegyelettel, méltóságteljesen zárjuk 
le az ilyen eseményeket.”

A Monarchia keleti határán
A Dunántúli Temetkezési Egyesület – Dr. Andor Ferenc vezeté

sével – ebben az évben az egykori Monarchia keleti határára Szlo
vákiába szervez kirándulást. Szombathely–Gyõr–Eperjes–Przemysl 
– Lemberg–Tarnow–Gorlice–Budapest–Gyõr–Szombathely útvonal 
bõséges látnivalót kínál. A kirándulásnak – mint minden évben 
– a magyar emlékhelyek felkeresése a célja.  Ebben az évben többek 
között felkeresik a lengyelukrán határon lévõ Tatár dombot, a gor
licei csatateret. Lembergben reneszánsz polgárházakat, gótikus és 
ortodox templomot az egykori lengyel építészet remekeit tekinthetik 
meg a látogatók. A kirándulás idõpontja: augusztus 25 – 31. Érdeklõd
ni és jelenkezni lehet Dr. Andor Ferencnél.

Internetes gyászhirdetés
A Sebessnet Kft. olyan internetes Web oldalt mûködtet, ahol az 

újsághirdetésekhez hasonlóan a gyászhirdetések, köszönetnyilvání
tások, valamint megemlékezések közzétételére egyaránt van lehetõ
ség. Az internet nyújtotta lehetõség kihasználásával, nyújtanak szol
gáltatást és segítséget a gyászoló családok számára. Ezzel a lehetõség

- • - Hírek, események - • - Hírek, események- • - 
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gel a világ bármely pontján tartózkodó rokonok, barátok, ismerõsök 
gyorsan és pontosan tájékozódhatnak a temetés idejérõl, helyérõl is. 
Az internetes hirdetés megrendelése hasonlóan mûködik, mint az 
újság hirdetéseké. Hirdetési sablonokból választja ki az ügyfél a szá
mára megfelelõ hirdetési formát a hozzá tartozó szöveggel együtt. A 
megrendelést a temetkezési szolgáltató jutatja el a Sebessnet Kft.nek. 
Terveik szerint a TEMEXPO 2007 es kegyeleti szakkiállításon mutat
koznak be a szakma számára.

Katolikus rádió
A gyász hirdetések új formájával állt elõ a DOORS Plus Szolgálta

tó BT. A Katolikus rádióban a hozzá tartozók igényei alapján hangos 
hirdetéseket tesz közzé. A tervek szerint az elhalálozást követõen és 
az évfordulós megemlékezések során biztosítanak hangos hirdetési 
lehetõséget a hozzátartozóknak. Az elképzelések szerint hirdetéseket 
a temetkezési szolgáltatók a felvételi irodákban vennék fel jutalék 
fejében. A Bt. vezetõ keresi annak lehetõségét is, hogy a hangos hirde
téseket a helyi rádiókban is hallgathassák a hozzátartozók.

Panorámás sírhely 
 A Farkasréti temetõben már számos elõjegyzést felvettek azokra 

az exkluzív parcellahelyekre, amelyekrõl csodás panoráma nyílik 
a városra. Az érdeklõdés olyan nagy a jó kilátású exkluzív temetõi 
parcellák iránt, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet megbízásából 
egy ügyvédi iroda bonyolítja a vásárlásokat. A temetkezési hely 
kiválasztásában pontos helyszíni rajz, látványterv, és persze a sze
mélyes tapasztalatok is segítenek. A sírok melletti szép padokról az 

emlékezõ hozzátartozó gyönyörködhet a 
csodás panorámában. A több, mint 400 
sírboltfülke kizárólag 100 évre megvált
va, al és felépítmény nélkül 250 ezer és 
ötmillió forint közötti összegért kapható. 
Az exkluzív sírhelyek árát is a Budapesti 

Közgyûlés határozza meg. Azok akik hamvasztásos temetést rendel
nek az Új Köztemetõben átadott Urna Pantheonban helyezhetik el 
hozzátartozóik hamvait. A burkolatok római travertin mészkõbõl 
és a ruskicai rózsaszín, fényezett márványból készültek. Szintén 100 
éves idõtartamra 200 ezer forinttól indulnak az árak. 

Hazavitt urnák
Egyre többen viszik haza halottaik hamvait Budapesten is. 

Pár év alatt megduplázódott a fõvárosban azok száma, akik nem 
temettetik el elhamvasztott hozzátartozóik hamvait, hanem az 
urnába helyezést követõen hazaviszik. Növekszik azok száma 
is, akik egyszerûen a temetkezési cégeknél „felejtik“ halottjuk 
hamvait, de volt már arra is példa, hogy egyszerûen kidobták az 
urnát a szemétbe. Egyre többen úgy gondolják, hogy a temetõben 
történõ elhelyezés helyett otthon õrzik a hamvakat, vagy  éppen 

az elhunyt végakaratának megfelelõen  szétszórják azokat a saját 
földjükön, egy erdõben, vagy valamilyen vízfelület felett. A fõvá
rosban jelenleg évente 400500 esetben viszik haza hozzátartozóik 
az elhunyt hamvait tartalmazó urnákat. Ez a szám pár év alatt 
megduplázódott.  Szegeden ez az arány még magasabb Somogy 
megyében évente 130150 urnát visznek haza. A temetkezési 
szolgáltatók szerint ezen a területen a jogszabályi szabályozások 
hiányosak. Bizto
sítani kellene az 
urnák folyamatos 
nyomon köve
tését. Minden 
elhunytat megil
let a tisztességes 
temetés, a ham
vak kegyelettejes 
elhelyezésének 
lehetõsége.

80 éve hunyt el Balázs János festõmûvész
Családtagok és tisztelõk emlékeztek halálának évfordulóján 

Balázs János sírjánál Kaposváron a Nyugati temetõben 1904. decem
ber 22én Magyaregresen született. A szegény, négygyerekes zsellér
család 1914ben költözött be Kaposvárra. Balázs János a rajztehetsé
gével már az elemi iskolában kiemelkedett társai közül. A polgári 
iskolában Pazsitczky Sándor mûvésztanár foglalkozott vele. Több
ször találkozott RipplRónai Józseffel is. Balázs János festõi szemlélet
módja a cezannei képalkotás körébe tartozik. Fõ mûve: A szegényes 
csendélet. A puritán, erkölcsös szegény emberek tiszta világa rendet 
és drámai borút fejez ki. Tiszta jelleme, õszinte lénye mutatkozik meg 
képeiben. A ránehezedõ nélkülözések súlya is gyötörte a törékeny 
alkatú mûvész egészségét. 1926ban került be a kaposvári kórház 
tüdõbeteg pavilonjába. 1927. március 21én halt meg. 

Összeállította: Puskás Béla
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Hangoskönyv 
Gyermekeknek az elmúlásról

Dr. Angyal Eleonóra kegyeleti szakértõként közel egy évtizede 
azon szorgoskodik, hogy szakíróként, 
pedagógusként a pszichológiai mód
szerek segítségével közvetítse a halál, 
a temetkezés és a gyász körüli misz
tifikáció oldását. Írásai, tanulmányai 
figyelemfelkeltõek és szakszerûek, 
racionalitásával arra törekszik, hogy 
segítségére legyen azoknak, akik meg
élik a halál, okozta félelmet és kiszol
gáltatottságot. Az elmúlt hetekben új 
különleges munkával rukkolt elõ.

Hangos könyvet készített a gyerekeknek. De a CDn megje
lent anyagból felnõttek is sokat meríthetnek. Elsõ hallásra talán 
döbbenetes, talán morbid az ötlet, de a hanganyag meghallgatását 
követõen ez a tartózkodás feloldódik. Új értelmet kapnak azok a 
szavak, amelyektõl mi felnõttek is gyakran viszolygunk. Hasznos 

és az oktatásban is hasznosíthat tájékoztató jellegû munkát, kaptunk 
valamennyien.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a születés és a halál kérdései három 
éves korban fogalmazódnak meg elõször és maradnak sajnos gyakran 
válasz nélkül. Ezt a hiányt igyekezett Angyal Eleonóra pótolni ezzel a 
CDvel. Az elsõ részben Szabó Luca tolmácsolja azokat a kérdéseket, 
amelyeket a 37 éves korú gyermekek kérdeztek.

A második részben a 1014 éves korosztály körében végzett fel
mérések alapján a kérdéseket és a válaszokat foglalja egy csokorba. 
A kérdéseket Goretity Árpád, 12 éves fiú teszi fel, míg a válaszadás
ban Durkó Sándor, a Kossuth Rádió vallási mûsorok szerkesztõje 
segített a szerzõnek.

P. B.

 

Benne vagy a virágokban,
A gyönyörû kék tavakban,

A lehulló csillagokban,
A ki nem mondott szavakban.

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

A könnyet fakasztó szélben.

Szép mesével megnyugtatlak,
Két karomban elringatlak,

Vérkönnyekkel megsiratlak,
Örök álomba altatlak.

Menj, az angyalok már várnak.
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Egy kisgyermek halálára 
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Elhagyott zsidó temetõk Somogy megyében 

Ábrahám Vera: 
„Hol sírjaink domborulnak”…

A szerzõ Ábrahám Vera üzenete az olvasónak: „Somogy megye 
zsidó temetõinek több mint egynegyedében jártam eddig, szám 
szerint 30 helyen. Könyvem anyagát e túlnyomórészt magukra 

hagyott sírkertekbõl gyûjtöttem. 
Járhattam volna az ország más vidékein is, ahol hasonlóan 

sajnálatos állapotokkal szembesülhetnék. Ez szomorú követ
kezménye annak a tragikus eseménynek, mely közel 600.000 
magyar zsidó elpusztítását jelentette. 

Nem csak az elhurcoltak, az áldozatok, hanem a meg nem szüle
tett utódok hiánya is pótolhatatlan. Mára a települések többségében 
nem maradt zsidó lakós, a maradék kisszámú közösség Budapesten 
koncentrálódik, kevesen vidéki városokban élnek.

A kisszámú leszármazott, anyagiak hiányában nem tudta, és 
nem tudja a temetõk rendben tartásának feladatát ellátni, a kivé
telektõl eltekintve a települések sem tettek ennek érdekében. 
Az elõdök kiszolgáltatott nyugvóhelyét az eltelt évtizedek alatt 
sajnos nemcsak a természet pusztította. 

Remélem, e könyv felhívja a figyelmet múltunk ezen értéke
inek megóvására.” 

Dr. Suchman Tamás a MAZSIHISZ alelnöke – többek között 
– a következõ gondolatokkal ajánlotta Ábrahám Vera könyvét:

„Köszönöm Ábrahám Verának, hogy ezt a munkát elvégezte 
most itt, Somogy megyében. Az Õ mûve is segít nekem abban, hogy 
megismerjem azoknak a közösségeknek a történelmét, a halálon át a 
közösségek életét, amelybõl származom. ….a zsidó temetõk üzenete, 
mintegy parancs számomra is, hogy a hosszú ideig tartó sajnálkozás 
és tehetetlen magatartás után lehetõségeimmel élve mindent megte
gyek országosan is a nyilvántartások elkészítése érdekében, s a teme
tõk feltárása és rendbetétele ügyében is. 

A tragikus történelmi események elpusztították a temetõk 
fenntartóit, a magyar zsidóságot. A nagyobb települések kivéte
lével árván maradtak intézményeink, s gondozatlanul maradtak 
õseink sírjai. A világtörténelemben alig találunk hasonló példát, 
ily nyomtalanul eltûnni, s másfél ezer településen megszûnni 
egy közösség mindenfajta jelenlétének, maga a tragédia. 

A síremlékek, azok szövegfelirata, jelképrendszere fontos 
hozzájárulás a magyarországi zsidó élet felkutatásához. 

Tárulhasson fel közös múltunknak ez a része, tárulhasson fel 
a történelem mármár elfelejtett lapja! Legyen egyértelmû min
denki számára, hogy a nemzetet alkotó népek közül volt itt egy 
a Kárpát –medencében, amelybõl 600 ezer pusztulása után alig 
maradtak, s amely jelenében és múltjában mégis élni akar.” 

Lévita jelkép Somogyszil

Szelíd kis dombtetõn 
Elhagyott temetõ áll.
Mostanában erre
Még a madár sem jár.
Elhagyott temetõ,
Elfelejtett holtak,
Nem tudja senki már
Hogy éltek? Kik voltak?
Utóduk nem maradt, 
Csak egyedül én,
A többi felhõvé vált
Auschwitz gyászos egén.
A poklok – poklából
Én félholtan
Nem is tudom hogyan
De hazavánszorogtam.
Most állok a temetõ közepén,
S mindnyájuk nevében
Emlékezem én,
Rég eltûnt arcokra,
Szomszédra, barátra,
Fiatalon elhunyt
Édesanyámra.
Megrendelve állok
Mozdulni sem merek, 
Az elvadult dzsungelben
Sírokat keresek.
Nem jó helyen járok?
Eltévedtem talán?
Hol van örök ágyad
Felelj, Édesanyám!

A látvány szörnyû
Szinte mellbe vág.
Csalánerdõ, szemét
Korhadó faág.
Feldúlt sírok, 
A kövek ledobva
Enyészet és durva
Emberi kéz nyoma.
Tombol a nyár,
Tikkasztó a meleg.
Én mégis fázom
A lelkem didereg.
Már nem a szememmel
A szívemmel keresek
Míg végre Anyám sírjára lelek.
Az egyetlen ép sír, mely sejteti,
Hogy néha –néha valaki keresi.
Vadrózsabokor borítja rá ágát
Vadrózsa virága õrzi Anyám álmát.
Madár zengi rajta szívet tépõ dalát,
Édesanyám, a dalt hallod  e odaát?
Fáradtan leülök a sír keretére,
Hallucinálok én? Hang szól lent
A mélyben
Szférák zenéje, angyali szavak:
Megjöttél gyermekem, de régen vártalak.
S én három unoka megfáradt mamája
Zokogva borulok Anyám sírhalmára. 

Suchman Andorné Bauer Ilona 

(A vers témájának helyszíne, Somogyszil  zsidó temetõje. A mû szerzõjét 
családjával együtt ebbõl a faluból hurcolták el. Kocsira rakták, és halálba vitték, a 
tisztelt rabbit, öreget, felnõttet, gyermeket. A temetõben nyugvók maradtak csak 
a helyükön, de – mint sok helyütt máshol is – milyen körülmények között?) 

Rekviem

– sas –
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A Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programjának kere
tében minden évben megemlékezünk hazánk egyegy kiemelkedõ 
jubileumáról. Kétszáz éve, 1807. február 10én született Pozsonyban 
hazánk elsõ felelõs kormányának miniszterelnöke, gróf Batthyány 
Lajos. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Batthyány Lajos 
Emlékév nyitányaként megemlékezést szervezett 2007. február 10én 
a Fiumei úti Sírkertben lévõ Batthyánymauzóleumnál. A katonai 
tiszteletadás mellett tartott ünnepségen köszöntõt mondott Katona 
Tamás történész, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja, 
valamint emlékezõbeszédet mondott Gyurcsány Ferenc. A megem

lékezésen koszorút helyezett el a miniszterelnök, Mandur László az 
Országgyûlés alelnöke, Lomnici Zoltán a Legfelsõbb Bíróság elnöke, 
Bihari Mihály az Alkotmánybíróság elnöke, Hiller István oktatási 
és kulturális miniszter, Boross Péter volt miniszterelnök, a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, Havril András vezérkari 
fõnök, a Batthyánycsalád, NáraySzabó Gábor a Professzorok Bat
thyány Körének elnöke, Granasztói György a Batthyány Lajos Alapít
vány elnöke és a parlamenti pártok.

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
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Batthyány Lajos gróf 
életrajza:

Kétszáz éve, 1807. február 10én szü
letett Pozsonyban gróf Batthyány Lajos. 
Másnap keresztelték meg, ezért szerepel 
sok helyen születésének dátumaként feb
ruár 11. napja. 

Az országos politikába az 1839/1840
es országgyûlésen kapcsolódott be, ami
kor a felsõtáblai fiatal ellenzéki arisztokra
ták vezetõje lett. Az 1843/1844es ország
gyûlésen a fõrendi ellenzék vezetõjeként 
már az alsótáblán is jelentõs befolyásra 
tett szert az ellenzék körében. 1847ben 
az õ elnökletével dolgozták ki az Ellenzé
ki Nyilatkozatot. 

A király szeptember 27én felmentet
te kormányfõi megbízatása alól, véglege
sen október 2án mondott le tisztségérõl. 
1849. január 8án tartóztatták le, majd 
augusztusban a haditörvényszék elõbb 
börtönbüntetésre, késõbb a bécsi udvar 
nyomására halálra ítélte, de királyi kegye
lemre ajánlotta.

Batthyány nem ismerte el sem bûnösségét, sem a bíróság 
illetékességét, így végül október 3án Haynau jóváhagyta a 
kötél általi halálos ítéletet. A kivégzése elõtti éjszakán a fele
sége által becsempészett tõrrel a nyakán súlyos sebet ejtett, 
ezért másnap (október 6án) golyó által végezték ki az Újépület 
udvarán. 

Holttestét a pesti ferences templom kriptájában helyezték 
el. 1849 után a grófot, az önkényuralom áldozatát nem lehetett 
nyilvánosan ünnepelni. 

Újratemetésére országos gyász közepette 1870ben került 
sor a Kerepesi temetõben, de hivatalosan csak PestBuda és a 
család rendezte, a parlament és a kormány távolmaradt, igaz 
néhányan – magánemberként – részt vettek az eseményen.

Emlékezés 
a II. Világháború polgári áldozataira

1945. február 13án, 62 esztendõvel ezelõtt fejezõdött be 
Budapest ostroma, a II. világháború egyik leghosszabb ideig 
tartó ütközete. A város lakói 102 napon keresztül éltek – és hal
tak – ágyútûzben, bombák robbanásai között. 

Tízezrek várták reménykedve a harcok befejezõdését, a 
pincei élet végét. Halottainkat pontosan még a mai napig sem 
tudtuk számba venni, emlékeznünk és emlékeztetnünk azon
ban kötelességünk. 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2005ben 
szervezett elõször megemlékezést a II. világháború polgári 
áldozatainak emlékére a Farkasréti temetõben. Mára már 
hagyománnyá vált, hogy a budapesti harcok befejezõdésének 
napján megemlékezünk az ostrom során elhunytakról. Különö
sen fontos a fiatal nemzedék megszólítása, ezért külön öröm, 
hogy több budai iskolai tanulói nagy számban voltak jelen a 
megemlékezésen. 

A megemlékezés helyszínén, a Farkasréti temetõ 19/1 
parcellájában lévõ civil áldozatok síremlékénél, azon polgári 
áldozatok nyugszanak, akik a fõváros Margit körút és Keleti 
Károly utca sarkán (Regentház), valamint a Vitéz utca és Fõ 
utca sarkán álló házakban lelték halálukat. Az õ nyughelyük 
szimbolizálja azokat az ezreket, akik a kegyetlen háború civil 
áldozataivá váltak. 

Az ünnepségen, melynek fõvédnöke Szili Katalin az Ország
gyûlés elnöke volt, köszöntõt mondott Szakály Sándor törté
nész, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja, majd 
emlékezõbeszédet tartott Mandur László, az Országgyûlés 
alelnöke. Kegyeletét egy szál virág elhelyezésével lerótta töb
bek között Lomnici Zoltán, Havril András, a parlamenti pár
tok és társadalmi szervezetek számos képviselõje és sok budai 
polgár.

	 Szöveg:		Papp	Gábor
	 Nemzeti	Emlékhely	és	Kegyeleti	Bizottság
	 Fotók:		 Kapusi-Deák



18



19

Elment a Katona
Magához szólította a Seregek Ura Csorba Mihály Dandártá

bornokot, Hódmezõvásárhely alpolgármesterét, akit a Magyar 
Honvédség, és Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város is saját 
halottjának tekintett. 

A Tábornok Úr azon ritka tehetséges és szerencsés emberek 
közé tartozott, aki próféta lehetett saját szûkebb hazájában is.

Született és jól képzett katonaként NATO csatlakozásunk 
során és a Délszláv égzengés közepette elsõ és kiváló parancsno
ka volt a Hódmezõvásárhelyi 62. sz. Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandárnak.

Beosztottaival szigorú és következetes, katonáival emberséges 
volt, ízes beszéddel, legendás humorral és katonai vagánysággal 
áldotta meg a Teremtõ. 

Nyugállományba vonulását követõen városát Önkormányzati 
képviselõként, majd – második ciklusában – alpolgármesterként 
szolgálta.

Katasztrófa helyzetben – árvíz, belvíz, nagy havazás  hozzáér
tõ és biztos kézzel szervezte a város és a térség védelmét. 

Korai, 65 éves korában bekövetkezett halálával Tábornok Úr 
nagy ûrt hagyott maga után.

2007. január 19én, a városháza aulájában felállított ravatalá

nál katonai díszõrség és társadalmi díszõrök váltották egymást, 
köztük a város vezetõi és a Magyar Honvédség képviselõi, többek 
között: Tömböl László Altábornagy, és Juhász István Vezérõr
nagy.

A ravatalnál megrendítõ búcsúztatót tartott: Dr. Holló József 
Altábornagy, a HIM fõigazgatója, Dr. Lázár János Polgármester, 
Országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés Honvédelmi Bizottsá
gának Elnöke, Bán Csaba tiszteletes, Lackner Pál Dandártábornok, 
protestáns tábori püspök, a katonai díszszázad, a városi vegyes
kar, katonazenekar és a díszõrség közremûködése mellett.

A búcsúztatást követõen gyászmeneti konvoj kísérte a kivilá
gított, koporsót szállító autót, rendõrségi felvezetéssel a KINCSES 
temetõbe, ahol a koporsót katonai tiszteletadás mellett helyeztük 
a sírra.

Jákob János Ezredes, református tábori püspökhelyettes 
Fohászt és Áldást mondott, Igét hirdetett, majd díszlövések köze
pette történt meg a sírbahelyezés.

A hantolást és a koszorúk elhelyezését követõen a díszszázad 
díszmenettel, egy szál kürtös pedig az In Silencióval köszönt el a 
Tábornok Úrtól.

A katonai méltóság és a városi tiszteletadás mellett jelenlété
vel megtisztelte Tábornokát Végh Ferenc nyugalmazott Vezérez
redes, Vezérkari Fõnök is. 

Végül elköszön a Katonától egy obsitos, a Kegyeleti Szolgálta
tóházunkat avató alpolgármesterétõl pedig a temetésszolgáltató: 
IstEn VElEd tábornoK Úr!

Kép és szöveg:
Boros Árpád
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A kínai termékek világméretû XXI. századi forradalma átlépte 
a textilipari termékek és az olcsó mûanyag kacatok határát. Az 
amerikai fogyasztók újonnan felfedezett kínai áruja az amerikai 
koporsó.

„Emelkedõ termelési költségek, csökkenõ halálozási ráta és 
most a feltûnõen jó minõségû kínai 
import. Ezek a problémák önálló
an is fejfájást jelentenek egy hazai 
cég gyártásának, együtt viszont 
aggasztóvá válik az amerikai kopor
sóipar helyzete.” mondta John Con
nors, az amerikai koporsógyártók 
tanácsadó cégének, a H.B. 
Maynard & Co Inc. 
Vezetõ tanácsadója. 
Valóban, az elmúlt 
néhány évben világ
szerte emelkedett a 
rönkfa és az acél ára, 
az ennek hatására emelkedõ koporsó
árak szinte vonzzák az alacsonybüdzséjû belépõket.

A kínai gyártású fémkoporsók – melyek 3050%kal olcsóbbak 
egy hasonló minõségû USA gyártású koporsónál – egy véletlen 
folytán kerültek be az amerikai piacra 2001ben. Egy délkaroli
nai gépjavító cég vezetõje épp Kínában tartózkodott és intézte 
a vállalata ügyeit, amikor a sors úgy hozta, hogy meglátogatott 
egy koporsót is gyártó vállalatot. Meglátta a lehetõséget és bele
vágott.

„Az ár nagyon fontos paraméter ebben az üzletben és itt Kíná
ban mindenki abban a szellemben gondolkodik, hogy hogyan 
lehetne kipréselni a költségekbõl egy újabb dollárt.”mondta Troy 
Shockley, az amerikai cég elnöke. 

Az Amerikai Gyártók Szövetsége úgy becsüli, hogy 2003 az 
USAban eladott kb. 1,85 millió koporsó még csak 24 %a szár
mazott Kínából, addig ez a szám ma 79 % és folyamatosan emel
kedik. A hazai gyártók ennek hatására nagyon megerõsítették 
ügyfélszolgálatuk színvonalát és a vevõk elégedettségének növe
lésével próbáltak határt szabni a sárga veszedelemnek. Kialakí
tották a másnapraszállítás szolgáltatást, amellyel az importõrök 
nem tudják tartani a lépést. Több ezer mérföld távolságból ugyan
is ilyen mennyiségek forgalmazása irdatlan nagyságú raktárakat 
feltételezne egy naprakész kiszállítás megvalósulása esetén.

A temetkezési vállalkozók vegyesen fogadják a kialakult piaci 
helyzetet. Egy részük nem tiszteli a hagyományokat és a kínai 
koporsók adta versenyelõnyt saját hasznára próbálja fordítani. 
A CitadelManagement Co. nevû temetkezési cég is ezt az utat 

választotta és döntése helyességérõl számolt be egy tavalyi kon
ferencián. 

„A piacainkon erõs a verseny, mi azonban jelentõsen tudtuk 
növelni árainkat, mert gazdaságos terméket tudunk kínálni klien
seinknek.” állítja Bill Gaffney, az USA délkeleti részében 10 iro

dát mûködtetõ Citadel egyik managere. „Cégünk 40 %kal 
tudta növelni forgalmát az elmúlt 18 hónapban, amióta 
bevezettük a piacainkon az új termékeket”

Az érme másik oldaláról Thomas Kearns, a new 
yorki székhelyû Leo F Kearns Inc., egy családi temet
kezési cég nyilatkozott, aki jelenleg csak hazai gyártók

tól vásárol. „Természetesen én sem vagyok a 
pénztárcám ellensége. Viszont 

a minõség és a szál
lítási megbízhatóság 
most még számomra 

komoly értéket jelent. 
Esetleg ha ebben is 
tudnának az olcsóbb 
termékek lépni, nos 

akkor miért ne?”
A hazai vállalkozók és gyártók együt

tes fellépése a piacon több jogsérelemmel is járt az elmúlt években, 
elsõsorban a versenyjog területén. A vezetõ temetkezési egyesüle
tek és a meghatározó koporsógyártók, mint Batesville és a York 
Group többször próbálkoztak már fix árak bevezetésével, de ezek 
rendre bírsággal végzõdtek. Nem kis fejfájást okoz a temetkezé
si vállalkozóknak az is, hogy Amerikában megjelentek és egyre 
nagyobb szeletet képviselnek az online nagykereskedõk, akik cso
magküldõ szolgálatokon keresztül házhozszállítják a koporsókat 
és egyéb kellékeket, mindezzel húsbavágó kárt okozva az érintett 
temetkezési cégnek tekintettel arra, hogy egy átlagos temetés költsé
ge 6.500 USD, és ebbõl a kellékek aránya 60%.

Balogh Károly

A kínai koporsók egyre komolyabb fenyegetést jelen-
tenek az amerikai gyártóknak

Kitekintés a világ kegyeleti kultúrájára
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Az Adytum KFT  a Pécsi hamvasztó üzemében nyílt napot 
szervezett 2007. február 26-án a Somogy és Tolna megyei temet-
kezési vállalkozók, jegyzõk, valamint a sajtó munkatársai részére. 
A nyílt napnak célja volt bemutatni a technikai, technológiai, nyil-
vántartási és halottkezelési eljárásokat, tájékoztatni a megjelenteket 

a törvényes, kegyeleti elvárásoknak megfelelõ tevékenységrõl. 
A nyílt napon több mint 30 fõ vett részt. Tóth István az Adytum 
Kft. ügyvezetõ igazgatója a technikai eszközök bemutatása mellett 
tájékoztatta a látogatókat az üzem tevékenységérõl, az elhunytak 
azonosításáról és a hamvasztás elõtti búcsúztatás lehetõségérõl. 

Nyílt nap a pécsi hamvasztó üzemben

A pécsi halotthamvasztó épülete

Tóth István bemutatja az urnát, 
amely azonosítószámmal van 
ellátva. A hamvak belehelyezé
se után az urna  leforrasztásra 
kerül, ami ezt követõen csak 
közjegyzõ jelenlétében nyitha
tó fel.

Tóth István: a hamvasztó kemencék mûködésérõl 
beszélt s a hamvak urnába helyezésérõl.

A hamvasztás elõtti búcsúztató helyiségben a hozzátar
tozók polgári és egyházi búcsúztatást is kérhetnek.

Puskás Béla beszédében többek 
között hansúlyozta: „A hamvasz
tás elõtti búcsúztatót sajnos keve
sen veszik igénybe. Ennek követ
keztében a gyász feldolgozatlan 
marad, amely súlyos lelki sérülé
seket okozhat.

Szöveg és kép:
Nyakas László
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A Dunántúli Temetkezési Egyesület Ajkán tartotta a 2006-
os évet záró beszámoló taggyûlését. Dr. Andor Ferenc elnök 
beszámolójában elmondta, hogy az egyesület az elmúlt évben 
is eredményesen járult hozzá a jogszabály módosítások elõkész-
téséhez, az egyesület tagjainak folyamatos tájékoztatásához. 
Elhangzott, hogy az egyesület egyik legsikeresebb rendezvé-
nye a szerbiai szakmai kirándulás volt. A Belgrádi várban 
tett látogatás, a koszorúzás, a különbözõ temetõ látogatások 
jól szolgálták az egyesület tagjainak szakmai felkészítését. A 
sikeres kirándulás megszervezésében kiemelkedõ szerepe volt 
Erdélyi Györgynek az E&P Kft. ügyvezetõjének. Az egyesület 
gazdálkodása stabil, a rendelkezésre álló pénzeszközök elegen-
dõek a folyamatos tevékenység biztosítására. Dr. Ladocsy Géza 

korábban lemondott az egyesületben viselt titkári funkciójáról 
ezért szükség volt részleges tisztújításra is. Pölcman Árpád a 
jelölõ bizottság elnöke az elõzetes egyeztetések alapján Siklósi 
Vilmost javasolta a titkári funkcióba. A titkos szavazás ered-
ményeként Siklósi Vilmos egyhangú szavazattal került megvá-
lasztásra. A taggyûlést majd az ebédet követõen az egyesület 
tagjai a Mantex Kft. által szervezett szórakoztató programon 
vettek részt.

Dr. Andor Ferenc felkéri Siklósi Vilmost
 a taggyûlés levezetésére.

Az egyesület tagjai

Mednyánszki János a Felügyelõ Bizottság elnöke 
beszámol az ellenõrzések tapasztalatairól

Puskás Béla tájékoztatja a tagságot a vizes temetõkkel 
kapcsolatos kormányrendelet változásról és a kegyeleti reklám 

valamint a hirdetési tevékenység problémáiról, 
a szakmai szervezetek javaslatairól.

 – Káspus –








