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Kedves Olvasó! 

Legutóbbi találkozásunk óta a kegyeleti szakmában 
sok, érdeklõdésre számot tartó esemény történt. Az 
idei tavasz a kiállítások, a be és megmutatkozások ide
je volt. A sort a Karsol kezdte, öt helyszínen rendezték 
meg igényes termékbemutatójukat. 

Itthonról sokan voltak kíváncsiak arra, hol tartanak 
Olaszországban a kegyeleti szakma képviselõi, majd 
Pünkösd elõtt a Keletfa, a Komfen, valamint az E&P, 
Császártöltésen látványosan megrendezett kiállítása 
zárta a tavaszi bemutatók sorát. 

Elõzõ számunkban megjelent a temetkezési törvény 
módosításának vitaindítója, jelen számunkban vissza
tértünk, a vitaindítótól eltérõ véleménnyel. 

A szakma örömére szolgál gratulálni két kitüntetett
nek, Dr. Andor Ferencnek és Puskás Bélának, akik a 
Magyar Hadisír gondozás területén kifejtett tevékeny
ségükért vehettek át elismerést a Honvédelmi Minisz
tertõl. 

Megemlékezett Szeged városa a 125 évvel ezelõtti 
nagyárvízrõl, ahol jelen voltak Szeged testvérvárosai
nak küldöttei, s azoknak a településeknek a képviselõi, 
akik az árvíz után a helyreállítási munkákban segéd
keztek.

A Kecskeméti Kertészeti Konferencián a kertészeti 
kultúra fejlõdése volt a fõszereplõ, valamint felmerült 
egy szakmai kamara létrehozásának igénye is.

Mexikó halotti kultúráját idézte fel egy kiállítás, s 
egy másik, amely a Kerepesi Temetõ legszebb nõi  szob
rait mutatta be.

Szerkesztõ társaim nevében is kívánok Önöknek 
pihentetõ nyarat, feltöltõdést, s következõ megjelené
sünkig – szeptember vége  továbbra is várjuk levelei
ket, telefonjaikat, írásaikat, vállalkozásukról, s minden
rõl, amely a kegyeleti szakmát érinti. 

Sas Erzsébet 
fõszerkesztõ 

Felelõs kiadó: Simóka Kálmánné dr. az OTEI Elnöke 1086 Budapest, Fiumei út 16. 
Szerkesztõség: Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. Szekszárd, Alkony utca l. Tel/Fax: 74/511-755, E-mail: panteon1@axelero.hu 

A szerkesztõ bizottság tagjai: Kovács Krisztina, Marján Tibor, Nyakas László, Puskás Tibor 
Fõszerkesztõ: Sas Erzsébet – Telefon: 06-20/5-749474

Nyomda: Kerényi Nyomda Kft. Szekszárd, Epreskert u. 3. Tel: 74/413-501 E-mail: kerenyiz@kerenyiz.axelero.net – Felelõs vez: Kerényi Zoltán
(A következõ számunk lapzártája szeptember 10. Ezt követõen küldött kéziratokat nem áll módunkban e számban leközölni.)
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A Temetkezési Szolgáltatók Egyesületei nevében az 
alábbi észrevételekkel és véleményekkel kívánunk kap
csolódni a „Magyar Temetkezés” 2004. márciusi újságban 
megjelent  „A temetkezési törvény módosításáról” c. vita
indító cikkben foglaltakhoz.

§
Mielõtt rátérnénk – a nem csak elgondolkodtató, 

hanem egyes pontjait tekintve megdöbbentõ véleményt 
tükrözõ cikk egyes bekezdéseiben foglaltakkal kapcso
latos észrevételeink részletezésére, hangsúlyozni szeret

nénk, hogy számunkra meghatározóak az alábbi alap 
kérdések:

  a temetõkre vonatkozó, a tulajdoni viszonyoktól, és a 
települések, illetve a temetõk    

  méretétõl  viszonylag független, egységes törvényi sza
bályozási igénye,

  a tulajdonhoz kapcsolódó kötelezettségek és jogok 
pontos elhatárolása, 

  a vonatkozó egyéb törvényi elõírások, és önkormány
zati rendeletek kapcsolata.

Véleményünk szerint az egyik alapprobléma az, hogy 
mind a jelenleg hatályos Ttv., mind pedig annak a terve
zett módosítása nem rendezi azt a (elsõsorban szakmai) 
problémát, ami a területileg (és tulajdonjogilag is) meg
lehetõsen vegyes képet mutató temetõket gyakorlatilag 
egységes kezeli, szabályozza.

Megítélésünk szerint ez az egyik eleme annak a meg
lévõ problémahalmaznak, amelyet a cikk írója megpróbál     
„felfújni” újabb feszültséget szítva a szakma különbözõ 
szereplõi között.

§
Ami a második, és a harmadik helyen jelzett problémát 

illeti, ezek viszonylag szorosan összefüggnek. A tulajdon
joghoz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat illetõen, 
úgy gondoljuk, hogy a – magát gazdasági szakembernek 
tartó  cikk írójától, mint nagy szakmai tapasztalattal ren
delkezõ vezetõtõl elvárható lenne, hogy az önkormányzati 
tulajdonú köztemetõkkel kapcsolatos üzemeltetési, fenn
tartási kérdéseknél ne hagyja figyelmen kívül a tulajdonos 
önkormányzatokra vonatkozó törvényi szinten deklarált 
kötelezettségeken kívül a jogszabályalkotó által  szintén 
törvényben – biztosított jogokat. (Ttv. 6.§ (3), és a 16.§ d/ 
pont )

A két jogszabályhely tartalmát és szövegezését is figye
lembe véve egyértelmû a jogszabályalkotó azon szándéka, 
hogy bár a temetõ üzemeltetésérõl a temetõ tulajdonosá
nak kell gondoskodnia, a törvény a tulajdont érintõen egy
fajta jogot is biztosít. A temetõ üzemeltetésére vonatkozó 
kötelmi rendszeren belül a törvény – a 16.§ d/ pontjában 
nem csak azt írja elõ, hogy tulajdonos egyes temetõi létesít
ményeket (ravatalozó, boncolóhelyiség  csoport, és ezek 
technikai berendezései, tárolók, és hûtõk, valamint a teme
tõ egyéb közcélú létesítményeit) biztosítani, karbantartani 
köteles, hanem az üzemeltetõ számára biztosítja ezek m û 
k ö d t e t é s i jogát is. Nem igényel különösebb indoko
lást (talán a cikk írója  mint temetõ üzemeltetõ elõtt is 
ismeretes), hogy a nevezett létesítmények közös használa
ta adott esetben több problémát (és adott esetben kárt is) 
okozhat, mint amennyi elõnyt, illetve a külsõ temetkezési 
vállalkozások tekintetében hátrányt jelenthet a cikk írója 
szerinti versenyszabadság „korlátozása” amit a szerzõ 
külsõ vállalkozások temetõn belüli szolgáltatások végzése 
tekintetében felvett.

A temetkezési törvény 
módosításáról egy másik vélemény!

Simóka Kálmánné dr. az OTEI elnöke
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Úgy gondoljuk a jogszabályalkotó ezzel a szabályozás
sal a tulajdonosra bízta  annak eldöntését, hogy a temetõi 
infrastruktúrát saját maga kívánja mûködtetni, vagy lehe
tõvé teszi minden külsõ vállalkozás számára azok szabad 
használatát. Ebbõl kiindulva, amennyiben a tulajdonos 
saját maga kívánja ezeket mûködtetni, ez nem tekinthetõ 

a Ttv. oly sokszor hivatkozott 17.§ (2) bekezdésében 
rögzített szabály megsértésének, különösen akkor, ha ezt 
következetesen valamennyi temetkezési vállalkozással 
szemben egységesen alkalmazza. Ez számunkra azt jelen
ti, hogy a tulajdonosnak joga van eldönteni, hogy az általa 
létesített infrastruktúrát ki mûködtesse. Ennek ellenkezõje 
a tulajdonjog korlátozását jelentené, ami alkotmányelle
nes.

§
Álláspontunk szerint ez utóbbi jogszabályhelyi elõírás 

megsértése nem is értelmezhetõ azokban az esetekben 
ahol a temetõ üzemeltetõje nem temetkezési szolgáltató.

A vitaindító cikk szerzõjének véleményével ellentét
ben egy ilyen tulajdonosi döntés abban az esetben sem 
tekinthetõ a verseny szabadságát korlátozó döntésnek, 
ha a temetõ infrastruktúráját temetkezési szolgáltatást is 
végzõ vállalkozás üzemelteti, mûködteti, mivel a verseny
semlegességet ebben az esetben a temetõ üzemeltetési, és 
a temetkezési szolgáltatás teljes gazdasági elkülönítését 
a köztemetõk fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés feltételei között a tör
vény saját rendszerén belül egyértelmûen szabályozza.

Ezt alapul véve eléggé el nem ítélhetõ, s szakma becsü
letét is több mint erõsen megkérdõjelezõ a cikk harmadik 
oldal elsõ bekezdésében leírtak azon része , mely szerint 
„egyetlen temetkezési vállalkozás sem tud ( nem is akar 
) eleget tenni” a két tevékenység költségeinek elkülöníté
sére vonatkozó törvényi elõírásoknak. Lehet, hogy a cikk 
írója ennek feltételeit nem tudja teljesíteni, de azért ennek 
az érintett temetkezési vállalkozások teljes körére történõ 
általánosítása már már a rágalmazás tényállását meríti ki, 
hiszen jogszabálysértéssel vádolja a temetkezési vállalko
zókat.

§
A mûködtetési jog tulajdonosi hatáskörben tartása, 

vagy a temetõ üzemeltetõjének kizárólagos jogkörébe adá
sa úgy gondoljuk, nem csorbítja, és nem is csorbíthatja sem 
a temetkezési szolgáltatók közötti versenyt, amennyiben 
a mûködtetés valamennyi temetkezési vállalkozás irányá
ban egységes gyakorlatot jelent, hiszen ebben az esetben a 
megkülönböztetés fogalma nem is értelmezhetõ.

A harmadik helyen jelzett témakört a vonatkozó tör
vényi elõírások, és önkormányzati rendeletek kapcsolatát 
 érintõen csupán a jogi szabályozás Alkotmánnyal való 
összhangjának vizsgálatára és annak minõsítésére hivatott 
testület, azaz az Alkotmánybíróság e tevékenységi körhöz 
kapcsolódó határozatára kívánunk utalni.

§
A szabályozási rendszernek az Alkotmányban dekla

rált verseny szabadságával való összhangját az Alkotmány
bíróság egy konkrét ügy kapcsán vizsgálta, s a testület 
döntését a cikkben is hivatkozott 40/2003. ( VII.2.)AB 
számú határozatában és annak indoklásában meglehetõs 
részletességgel elemezte. Ennek figyelembe vételével nem 
érthetõk azok a következtetések, amelyeket a vitaindító 
cikk ezen része tartalmaz. A cikk írója minden valószí
nûség szerint nem olvashatta kellõ figyelemmel végig a 
határozatot, valamint annak indoklását, hiszen  hogy csak 
a cikk egy részére utaljunk  a beadvány készítõi által táma
dott szövegrész az Indoklás II. részében az önkormányzati 
rendelet vizsgált rendelkezéseként jelzésre került.

A legfõbb bírói testület határozatából kitûnik, hogy 
– a vonatkozó törvényi elõírásokra történõ utalással  meg
erõsítette a tulajdonos azon jogát, hogy a temetõn belül 
az üzemeltetés keretében nyújtott szolgáltatások kötelezõ 
igénybevételét a tulajdonos saját döntése alapján elõírhat
ja. Nem arról van szó tehát, hogy a tulajdonos a temetõn 
belüli temetkezési részszolgáltatásokat az üzemeltetõ kizá
rólagos jogkörébe utalhatja, hanem arról, hogy a temetõn 
belüli szolgáltatások esetén a tulajdonos ilyen irányú dön
tése esetén az üzemeltetõ által a temetõ üzemeltetéssel ös
szefüggésben, annak keretében biztosított szolgáltatások 
igénybe vétele kötelezõ.

§
Ez természetesen nem zárja ki annak a lehetõségét, hogy 

a tulajdonos  a temetõk üzemeltetésénél a külsõ temetkezé
si vállalkozások számára a temetõn belüli rész szolgálta
tások tekintetében teljes körû szabadságot biztosítson. Ez 
azonban nem kényszeríthetõ rá a tulajdonosokra.

A temetõn belüli  a Ttv. 25. § (1) bekezdésében meg
határozott, a (2) bekezdés alapján önállóan is végezhetõ 
– temetkezési szolgáltatások a Ttv. Végrehajtási jogszabá
lyaként közzétett Kormányrendeletben, valamint a vonat
kozó törvényi elõírások figyelembe vételével végezhetõk. 
(A Ttv. 41.§ (3) bekezdés f) pontja a temetkezési szolgálta
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tás ellátása rendjének szabályozását önkormányzati kom
petenciába utalja.)  

A vitaindító cikk az adott témakörhöz kapcsolódó 
számos, részben releváns, részben pedig kevésbé fontos 
kérdést vet fel, amelyek felvezetése teljes körûségének 
hiányos  „szövegkörnyezetébõl kiragadott” – voltából 
adódóan inkább alkalmas arra, hogy alapul szolgáljon 
téves következtetések levonására, mintsem hogy elõse
gítse a kialakult helyzet jogszabályi elõírásokon alapuló, 
azok helyes értelmezésére épülõ megnyugtató rendezését.

§
Ezek közül megítélésünk szerint az egyik legmeghatá

rozóbb a temetõüzemeltetéshez kapcsolódó vélemény. A 
temetõüzemeltetés problematikájának ilyen meglehetõsen 
leegyszerûsített módon való minõsítése elsõsorban hangu
latkeltésre alkalmas.

Bár vitathatatlan e tevékenység részben „kvázi” ható
sági, részben szolgáltatási jellege, azonban az elõbbi tevé
kenységi kör jellegébõl adódóan közvetlenül nem érinti 
temetõüzemeltetõ és a külsõ temetkezési vállalkozások 
kapcsolatát.

§
A szolgáltatási rész talán egy kicsit bõvebb annál, mint 

sem hogy ezt – Ttv. ben , valamint a Kormányrendeletben 
szabályozottak figyelembe vételével csupán egyfajta „tele
püléstisztasági” feladatként lehessen minõsíteni. Azt, hogy 
e tevékenység ellátásához milyen szervezeti struktúra, és 
eszközpark szükségeltetik, álláspontunk szerint minden 
esetben az ezen feladat ellátására kötelezett kompetenciá
jába tartozó kérdésnek kell tekinteni, s az egyes temetõk 
méretét figyelembe véve nem lehet általánosítani.

§
A feladatok és a kötelezettség figyelembe vételével 

egyszerûen értelmezhetetlen a cikk 2. oldal 7. bekezdésé
nek közepén szereplõ vélekedés, miszerint gazdaságtalan 
egyes tevékenységekhez szükséges (pl: sírhelyek, ki és vis
szahantolását biztosító) személyzet és technika biztosítása. 
Ezeket a tevékenységeket, azon túlmenõen, hogy nem 
lehet a temetõüzemeltetés komplex feladatrendszerébõl 
kiragadottan különkülön vizsgálni, az önkormányzatokat 
terhelõ törvényi kötelem optimális teljesítése a már meglé
võ üzemeltetõi kapacitás racionális kihasználása indokol
ja.  A Ttv. hatálybalépését követõen a törvény elõkészítésé
ért felelõs tárca által összeállított szakmai kiadványban is 

egyértelmûen rögzítésre került, hogy a sírásás üzemeltetõi 
körbe tartozó tevékenység. 

§
Ami a vitaindító cikk azon következtetéseit illeti, hogy 

a tulajdonos (üzemeltetõ) által a temetõüzemeltetés kere
tében biztosított résztevékenységek következtében a teme
tõüzemeltetést nem végzõ vállalkozások döntõ többségét 
a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag kizárná a teljes körû 
temetkezési szolgáltatás végzésének lehetõségébõl, azaz 
kellékértékesítõvé szorítaná vissza, úgy gondoljuk, hogy 
ennek a helyzetnek a minõsítése a tulajdonos önkormány
zatokat terhelõ kötelezettségek, jogok kapcsolatrendszerét 
figyelembe véve egy kicsit szélesebb látókörû szemléletet 
igényel.

§
Véleményünk szerint a Ttv. elsõsorban egy olyan 

szakmai joganyag, amely a temetkezési, és a kapcsolódó 
tevékenységekre vonatkozó, azok végzésének, és nem 
a vállalkozási tevékenységek feltételeit hivatott szabá
lyozni, illetve megteremteni. Bár vitathatatlan, hogy ez a 
két terület bizonyos mértékig összekapcsolódik, azonban 
vélhetõ, hogy egy szolgáltatás, különösen egy kegyeleti 
szolgáltatás szabályrendszerét nem a vállalkozásokhoz, 
azaz a vállalkozók érdekeihez, igényeihez kellene igazí
tani, hanem a vállalkozásoknak kell a tevékenységüket 
az alkotmánybírósági határozat tükrében a hatályos jogi 
szabályozás feltételrendszereihez, a szolgáltatás speciális 
követelményeihez igazodóan kialakítani. 

§
Véleményünket jobbító szándékkal írtuk meg, fenntart

va azt az álláspontunkat, hogy hasznosabb és célraveze
tõbb lenne, ha a szakma nem saját folyóiratán keresztül 
vitatkozna és üzengetne egymásnak, hanem egy közös 
tanácskozás keretében fogalmaznánk meg véleményünket 
és azt ütköztetnénk a jogszabály alkotókkal.

Simóka Kálmánné dr.
Dr. Andor Ferenc

Puskás Béla
Pertrich Csaba
Nyakas László
Siklósi Vilmos
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Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület 
(OTEI) 2004 május 18–án tartotta évi rendes taggyûlés
ét, amelyre a tagság jelentõs része megérkezett. A tag
gyûlést megelõzõen az elnökség rövid megbeszélést 
tartott. Az idõ rövidsége miatt minden kérdést nem 
sikerült megbeszélni, ezért a taggyûlést követõen az 
elnökség folytatta munkáját. A megbeszélt kérdések 
közül néhány: az elnökség támogatja a MATESZ kez
deményezését a szakmai kamara létrehozására. Az 
elnökég tudomásul vette, hogy elnök váltás miatt 
az alapszabály alapján a DélDunántúli Temetkezési 
Egyesület, Puskás Bélát delegálta az OTEI elnökségé
be. Elismerõen szólt az elnökég a megújult Magyar 
Temetkezés Kegyeleti Szakmai újságról, hangsúlyoz
va azt, hogy a színvonal megtartása mellett, törekedni 

kell arra, hogy az újság önfenntartó legyen. Megfo
galmazódott, az az elvárás is, hogy a példányszámot 
tovább kell növelni. 

Sajnos Simóka Kálmánné dr. az OTEI elnöke kül
földi tartózkodása miatt a rendezvényen nem tudott 
részt venni. A taggyûlésen az éves munkáról Dr. 
Ladocsy Géza tartott beszámolót. A vita során a hozzá
szólásokból kiderült, hogy ettõl többet vár a tagság. A 
sokszínû sokirányú munkáról az elnökség többi tagja 
és a tagság számolt be. A mérlegbeszámolót és az alap
szabály módosítását a tagság egyhangúan elfogadta. A 
módosítás kapcsán merült fel azaz igény, hogy meg 
kell keresni azt a módot, lehetõséget, amelynek ered
ményeként a különbözõ pályázatokon eredményesen 
szerepelhet az OTEI is. A munkaterv tervezet vitája 
során ismét felmerült, hogy csak olyan anyagot szabad 
a tagság elé hozni, amelyrõl lehet vitázni. Elsõsorban a 
jelenlévõ tagságnak volt köszönhetõ, hogy olyan mun
katerv került elfogadásra, amely alapján az elnökég tud 
dolgozni. A taggyûlés végén ismét megfogalmazódott 
az a kérdés, mikor kerül elfogadásra a temetkezésrõl 
szóló törvény és kormányrendelet módosítása. Sajnos 
az elnökség csak a korábbi (B.M.) ígéreteket tudta meg
ismételni, amelynek kapcsán a tágság egyértelmûen 
megfogalmazta elégedetlenségét.

A Honvédelem Nap
ja alkalmából, május 
21–én, a honvédelmi 
miniszter a Magyar 
Hadisírgondozásért 
Kitüntetõ cím II. osztá
lyát adományozta Dr. 
Andor Ferencnek a 
Vas megyei Temetke
zési Vállalat igazgatójá
nak az osffyasszonyfai 
hadifogoly temetõ és a 
szombathelyi katonate
metõ fenntartásáért.

A Magyar Hadisír
gondozásért Kitüntetõ 
cím III. osztályát adomá
nyozta Puskás Bélának 
a Somogy Temetkezési 
KFT. igazgatójának a 
kaposvári II. világhábo
rús Központi Magyar 
Katonai Temetõ létesíté
séért, a Minden Hõsök 
emlékmûvének felállítá
sáért, a kaposvári Hõsök 
Templom mûködési fel
tételeinek biztosításáért.

Tudósítás az OTEI taggyûlésrõl
Beszámoló a tagság elõtt

                   Kitüntetés

A kegyeleti szakma szívbõl gratulál a kitüntetetteknek, áldozatos munkájukhoz további jó egészséget és kitar-
tást kíván!
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Az 1944. március 19én lezajlott német katonai megszál
lást követõ események csak befejezõ szakaszát jelentették 
a magyarországi  ezen belül a Somogy megyei zsi
dóság tragédiájának. 

Az 1944. április elsõ napjaitól kezdõdõen 
kibontakozó zsidóellenes terrorhullám szer
ves folytatása volt az elõzõ évek, évtizedek 
antiszemita politikájának.

A német megszállást követõen a Sztójay
kormány azonnal hozzáfogott a „zsidókér
dés” megoldásához.

Egymás után jelentek meg a magyar zsi
dóság ellen irányuló rendelkezések, amelyek 
nem csupán a nemzeti, hanem a társadalmi és 
emberi közösségekbõl is kirekesztették õket.

Ezek a rendszabályok úgy szigorúságuk, mint a 
végrehajtás módja tekintetében messze túlmentek a többi 
európai állam zsidóságával szemben alkalmazott mérték
ben.

A Sztójaykormány 1944. április 5tõl elrendelte a meg
különböztetõ jel, a sárga csillag viselését minden „hatodik 
életévét betöltõ zsidó személynek”. A deportálások vég
rehajtását Veesenmayer birodami megbízott vetette fel 
áprilisban Sztójaynak, azzal az indokkal, hogy a német 
iparnak 100 000 fõ munkaerõre van szüksége. Április 
második felében gettókat, internálótáborokat hoztak létre. 
Május elején a németek sürgetésére megkezdõdött a zsidó 
lakosság összevonása, azaz a gettósítás.

Somogy megyébe  ahogy az ország más részeibe is  
július elején a németek kiürítési parancsának megfelelõen 

felszámolták a gettókat. Elõször a vidéki zsidóságot 
szállították be a kaposvári Baross utcai tüzérlakta

nyába, majd a kaposvári zsidókat  miután „szak
szerû motozásnak” vetették alá õket  csendõri 
kisérettel hajtották be a tüzérlaktanyába.

Június 4én elõször a vidékieket, majd a 
következõ napon a kaposváriakat szállították 
el.

„Az utazás kínjai után a megérkezés zûr
zavara. A szelektálás  az elsõ szelektálás. Az 

egyik sorban az öregek, a gyerekek, a betegek, 
a nyomorékok  a munkaképtelenek. Akiket meg 

sem számolnak, akikrõl feljegyzés sem készül, akik 
általában nyomban a fürdõnek álcázott gázkamrába 

kerülnek. Meztelenre vetkõztették, összezsúfolták õket, 
majd rájuk zárták a zöld tölgyfakaput. Felülrõl csillogó 
port  CyclonB gázt  szórnak be, amely a sok száz test 
hõmérsékletétõl gázzá válik. Nyolctíz perc múlva nincs 
élõ közöttük. A hullákat egy rab kommandó a krematóri
umba szállítja, majd egy fogorvos kommandó kiszedi az 
aranyfogakat. Az égetést egy másik kommandó végzi.”

Somogy megye a vészkorszakban elvesztette zsidó 
lakosságának több mint 80%át. Az életben maradottak a 
visszatértek létszáma 600800 fõre tehetõ. A pontos szám 
megállapítása ma már gyakorlatilag lehetetlen. Az utódok
nak az emlékezésen túl erkölcsi kötelességük, hogy a lehe
tõ legpontosabb listát állítsanak össze az áldozatokról.

(Részlet Puskás Béla Tûzvonalban címû könyvébõl)

„Miattuk sírok én, szemembõl könnypatakok ömlenek”
                                                                          JER. SIR. I. 16.

HOLOCAUST
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Temetkezési kellékek bemutatója Császártöltésen

Igényesség, szakmaiság
A címbéli jelzõk jellemezték a Császártöltésen, Pünkösd 

elõtti hétvégén megrendezésre került, temetkezési kellékek 
bemutatóját. Három cég, a Keletfa, a Komfen és az E&P 
mutatkozott be a szakma és a szakma iránt érdeklõdõk elõtt 
a Sportcsarnokban. 

A legkiválóbb dekoratõröknek is dicsõségére válhatott 
volna az a megjelenés, amit ez a kiállítás nyújtott látványos
ságban. 

A temetkezési kellékek teljes tárháza volt megtalálható, 
igényes, elegáns rendezésben, ahol a „felépített” ravatalozók

tól, az urna, valamint koporsó választé
kig, azok kellékével együtt – úgymint 
szemfedõk, koporsóbélések, keresztek, 
fejfák, ravataldíszek stb – a látogatóban 
azt az érzést keltette, hogy bemutató 
semmi kívánni valót nem hagy maga 
után.

Külön említésre méltó, s a kiállítást 
rendezõk szakmaiságát dicséri, ahogy a 
fehér gyermekkoporsók hátterét megter
vezték, kék, fehér, rózsaszín tüllbõl. Az 
urnák, valamint a koporsók számtalan 
forma, szín és anyagvilága, elrendezése 
egy nemzetközi szintû bemutatkozás
nak is megfelelt. 

- sas - 

Cégünk az „E&P” Kereskedelmi és Szolgáltató kft. Több 
mint tíz éves múltra tekint vissza. Kizárólag temetkezési kel
lékek (koporsók, szemfedõk, urnák stb.) forgalmazásával 
foglalkozunk, forgalmunk legnagyobb részét Szlovéniából, 
Horvátországból és Szerbiából behozott koporsók teszik ki, 
de Magyarországon gyártott termékeket is forgalmazunk. 

Vevõkörünk az egyéni vállalkozókból, társas vállalko
zókból és a megyei önkormányzati kftbõl és vállalatokból 
tevõdik össze. Jól felszerelt raktárunkban közel 150 típusú 
fakoporsó áll rendelkezésére az ország egész területén lévõ 
vevõkör részére. Kínálatunkban megtalálható a legolcsóbb
tól a legdrágább típusú koporsó, s ezzel lehetõség kínálko
zik a vevõk minden rétegének kielégítésére. A szállítási 
határidõkkel és a fizetési feltételekkel rugalmasan alkal
mazkodunk vevõink és a piac igényeihez, az egyenletes 
áruellátás érdekében mintegy negyedévnyi raktárkészlettel 
rendelkezünk. Az áruk terítése kizárólag saját fuvaresz
közeinkkel és saját dolgozóinkkal történik, adott esetben 
képesek vagyunk a megrendelt árut 24 órán belül az ország 

bármely részére eljuttatni. Fõ célunk továbbra is a minõségi 
termékek forgalmazása és a pontos szállítási idõpont betar
tása, jövõbeli terveinkben elsõsorban a termékskála bõvíté
se szerepel, ami biztos, elégedet vevõkört eredményez.

Bemutatkozik az E&P

Minõség, pontosság, választék...
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Temetkezési kellékek bemutatója Császártöltésen

Keletfa: félévszázad tapasztalatával
A Keletfa Kft. széles választékú és magas színvonalú ter

mékekkel jelent meg a kiállításon. A már jól ismert terméke
ken kívül új koporsókkal és kiegészítõkkel emelte a kiállítás 
színvonalát.

Ha a gyár több mint 50éves múltjába visszatekintünk 
akkor látszik csak igazán ,hogy milyen fejlõdésen ment 
keresztül a hazai kegyeleti piac. A kezdetekkor még szegelve, 
csiszolatlan nedves fából készültek a termékek a lakkozás is 
ismeretlen volt évtizedekig. Abban az idõben a kor gazdasági 
lehetõségei csak ezt tették lehetõvé.

A forma és a minõség hihetetlen fejlõdésen ment keresz
tül az évtizedek során. Manapság már elmondható, hogy a 
magyar szolgáltatók által használt termékek már elérik az 
európai színvonalat és már nincs szégyenkezni való az össze
hasonlítások során.

A Keletfa Kft., hogy megfeleljen a szolgáltatók igényeinek 
ebben az évben is új és kiváló minõségû termékekkel egészíti 
ki a termékválasztékát.

I. Az egyik legszínvonalasabb magyar gyártású termék a 
President, amely egy új stílusú kárpittal kerül forgalmazásra. 
Több színvariációval és egyedi különlegesen magas minõsé
gû textíliával újul meg.

Ezenkívül hatszög formában is megjelenik ez a különlege
sen szép termék.

II. A hatszögeknél egy tölgybõl készült , láncos sordíszíté
sû koporsó (T917) jelenti az újdonságot , amely extra magas 
fényezéssel és mérsékelt árával hívja fel magára a figyelmet.

III. A hagyományos magyar formában egy szép, nyárfá
ból készült termékkel bõvült a választék (F21). A koporsó 

harmonikus formája és kiváló minõsége méltán nyerte el a 
közönség tetszését.

A Keletfa Kft. több mint 50 év tapasztalatával, magyar 
alapanyagból, magyar munkaerõvel készíti termékeit. Ezután 
is mindent megtesz, hogy megfeleljen a magyar szolgáltatók 
magas igényeinek.

- S -
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A Komfen Kft., lassan 20 éves múltra tekinthet vissza, amely 
egy családi vállalkozással indult, s ma már – ahogy a képeken is 
látható – európai színvonalú gépparkkal, és törzsgárda dolgozók
kal éri el azt a kiváló minõségû címet, amelyet szabász, hímzõ és 
varrógépeirõl lekerülõ termékeikkel, méltán megérdemelnek.

A kiállítás egyik házigazdái voltak a Komfen Kft. dolgozói, akik 
ízléses egyenruhájukban, vendégszeretõ kedvességükkel, minden 
látogatót megnyertek. A vendéglátás mellett szemet kápráztató 
volt az egyik dolgozó Molnár Józsefné rögtönzött bemutatója, aki 
ördöngös gyorsasággal mutatta be hímzõ tudományát, miközben 
az aranygyûrû az ujján azt jelezte, az összetartó és kitartó kollektíva 
munkáját, a Komfen Kft. tulajdonosai megbecsülik.     

A Komfen vállalkozásban mûködik 1983 óta, 1990 óta temet
kezési kellékeket gyártanak és forgalmaznak, kftként 1997 óta 
mûködnek. Mostani fejlesztésünkkel az ország legnagyobb és leg
modernebb gépparkkal rendelkezõ temetkezési kellék gyártó cége. 
Az új üzem átadása kapcsán rendezett kellékkiállításon kerültek 
bemutatásra új termékeik. A kiállítás nagyon jó hangulatban zajlott, 
közel 350 látogatója volt. A kiállítás színvonaláról a látogatók nagy 
elégedettséggel nyilatkoztak. Az új bélések és ravatalgarnitúrák 
óriási sikert arattak. Olasz partnerük véleménye szerint is a kiál
lítás színvonala nemzetközi szinten is megállja a helyét.

- sas -

Temetkezési kellékek bemutatója Császártöltésen

Komfen: Európai színvonalú géppark, 
új termékek, kiváló kollektíva
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Csípõs szél fújt. Jutkának hirtelen jött az ötlet, hogy Tamást fel
viszi bemutatni a Mamához, hisz már annyit mesélt róla. A Mama 
nem nyitott ajtót, biztos a temetõbe ment, mondta ki gondolatát 
Jutka.

— Nincs kedved sétálni egyet a temetõben? kérdezte Tamást.
— Szívesen, tudod én nagyon szeretem a temetõket, csak az a 

baj, hogy eddig akinek elmondtam ezt, mind olyan furcsán nézek 
rám. 

Nahát, én is így vagyok ezzel örült meg Jutka és jólesõen 
állapította meg, hogy még egy apró pont amelyben megegyezik 
Tamással. 

A kórházban ismerkedtek meg két éve. Jutka, mindig elmoso
lyodik ha erre gondol, mert ugyancsak furcsa ismeretség az övéké. 
Tamás a folyosómelletti szobában feküdt. Már több hónapja volt 
benn. Húsz éve tartó súlyos cukorbetegségének egy rossz peri
ódusában. A nõvérek nagyon szerették, hisz már családtagnak 
számított, itt – ott segített nekik, hiszen nem volt fekvõbeteg. A 
legfontosabb, önként vállalt „feladata” volt, hogy felvette az örökké 
csörgõ telefont, s a folyosófalra kiakasztott tábláról leolvasta, hogy 
akit hívtak hányas szobában fekszik, aztán szólt a betegnek. Fekvõ 
betegeknél pedig üzeneteket vitt és hozott. Permanens, egész napi 
munkája volt ez, amiért a nõvérek nagyon hálásak voltak.

Jutkát naponta többször hívták telefonhoz, munkatársai, bará
tai, a család, s sokan olyanok is, akikkel hónapok óta nem talál
kozott. Valószínû bejárta a várost a hír, hogy válik, ettõl aztán 
egypár embert a kíváncsiság is hajtott, nemcsak az állapota felõli 
aggodalom. 

Tamás eleinte csak beszólt,  keresik telefonon – a beszólások 
azonban mind barátságtalanabbak lettek, ugyanis Jutka kórterme a 
folyosó másik végén volt. Tamás egyszer aztán ki is fakadt. 

— Ki maga, hogy ennyit keresik telefonon? , szegezte Jutkának 
a kérdést. Olyan mulatságos volt, Krisztusi szakállával, feldúlt arc
cal, pizsamában, hogy Jutka legszívesebben azt válaszolta volna, 
hogy bizony nagyon kivagyok, hátha szelídebbre válik ez a morc 
arc. 

Aztán csak feltápászkodott, és egy halk köszönömöt mormolva 
ment a telefonhoz.

Tamás, egyik nap estefelé, bejött a kórterembe,  neki még azt is 
elnézték a nõvérkék, hogy bemászkált a nõi kórtermekbe, odaállt 
Jutka ágya végébe és miután áttanulmányozta a lázlapját, leült az 
ágy szélére s a világ legtermészetesebb hangján beszélgetni kez
dett.

— Hát nem érdekes, pont egyidõsek vagyunk, egy évben, egy 
hónapban születtünk. Már tudom ám, hogy ki vagy. Engem Sze

gedi Tamásnak hívnak, talán szoktál találkozni a nevemmel és a 
rajzaimmal a helyi lapban. 

Jutka agyában fényesség gyúlt. Szóval ezért volt ismerõs a név, 
amikor betegtársai sajnálattal emlegették, hogy milyen beteg is ez a 
fiatalember, aki úgy néz ki, mint Krisztus, s léptennyomon rajlap
pal és ceruzával a kezében mászkál a folyosón. 

A temetõben sétálgatva Jutka gondolatait elsodorta az emléke
zés. Tamás mesélt az eddig látott temetõkrõl, sírkövekrõl, a felirat
okról, ezeken keresztül hamar eljutott a szobrászatig és a versekig.

Jutka hallgatta, néha válaszolt is neki, de gondolatai Tamásnál 
jártak. Milyen furcsa, gyakran mondta Jutkának, hogy ne gondolj 
rám, ha velem vagy. Õ mégis Tamásra gondolt, arra, aki ott sétált 
mellette. 

A kórházban két hét alatt sok mindent elmeséltek egymásnak. 
Az olyan helyeken egyébként is hamar kinyílnak az emberek, s bár 
õk nem a hirtelen kitárulkozók fajtájába tartoztak, nagyon jól esett 
igazán hasonszõrûvel találkozni és beszélgetni. Betegség, házas
ság, gyermeknevelés, munka, politika, válás, emberi kapcsolatok 
és azok hiánya, a témáknak se vége se hossza nem volt. Aztán is 
napra is sor került, amikor csak ültek és hallgattak. Ilyenkor Tamás 
hozta az elmaradhatatlan papírt és ceruzát és rajzolt. Jutka szerette 
nézni a kezét, ahogy pillanatok alatt kibontakozott a figura. Tamás 
nagyon tehetséges volt. Bár nem vették fel a képzõmûvészetire, 
elõnytelen származása miatt, nem hagyott fel a rajzolással és a fes
tészettel. Elvégezte a dekoratõri iskolát és mint amatõr festõ sokat 
dolgozott, rajzait szívesen hozták le a megyei lapok. 

Tamás, Jutka és a temetõ 
I. rész - Titok

Sas Erzsébet
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— Majd én megtervezem a sírkövemet, meg a feliratot is rá, 
 ébresztette fel Tamás hangja a visszaemlékezésbõl – akarod, hogy 
a tiédet is?, tette hozzá gonoszkodva. 

— Nem vagy egy kicsit morbid? – kérdezett vissza Jutka, miköz
ben egy sírkõ monstrum elõtt álltak, amin márványgalambok tur
békoltak és arany felirat hirdette, belül még üres. A tulajdonosok 
idõben bebiztosították magukat. Tamás szokásos gúnyos mosolyá
val jegyezte meg,  mint mindig, ha valami nem tetszett neki – na, 
ez egy felejthetõ élmény! Olyan jóízûen tudta mondani, hogy Jutka 
mindannyiszor megjegyezte magában: Tamás egy igazi egyéniség, 
fanyar, utánozhatatlan humorral. Mindenrõl van véleménye, amit 
nem rejt véka alá, intelligens, tehetséges, milyen kár, hogy beteg. 
Eddig jutott Jutka a gondolatmenetben, aztán elszégyellte magát. 
Na és aztán. Mászkál egy csomó értéktelen, önzõ, tehetségtelen 
ember a világban, akiknek Tamással szemben csak egy érdemük 
van, hogy egészségesek. Most itt a temetõben viszont nem hazudha
tott magának, nagyon jól tudta, hogy Tamás betegsége mindenben 
megváltoztatja az életét. Ezért vált el tõle a felesége, ezért korlá
tozódnak rövid kalandokra a kapcsolatai. Milyen jó hinni abban, 
hogy õ más. Számára Tamás teljes értékû ember. Végül is két füg
getlen ember, egykorúak, jó barátok, megértik egymást, a külvilág 
szemében ezek voltak. Jutka azonban tudta, érezte, hogy Tamásnak 
õ többet jelent, mint egy jó barát. Soha nem bíztatta Tamást, mert 
érezte, õ sosem fogja szerelemmel szeretni. Másba volt szerelmes, 
és ha az a kapcsolat reménytelen volt is, Tamás nem az  az ember, 
akit pótlásra használt volna fel.

Jutka Tamásban az embert szerette, a sokat szenvedett, tehetsé
ges, õszinte embert. Néha küszködött a könnyeivel, amikor Tamás 
feltûnõen bevonult a fürdõszobába, hogy beadja magának az inzu
lint. Tudta, azért csinálja ilyen feltûnõen, mert élvezi Jutka elõtt 
nem kell titkolóznia, ilyen betegen ismerte és fogadta el õt. 

Aztán Tamás kiállításai. Mióta megismerte, mindenhová elkísér
te. Mikor Tamás ott állt a képei elõtt a kiállítás megnyitókon, õ min
dig a hátsó sorokba húzódott meg. Tudta, Tamás úgyis megkeresi 
a szemével, ilyenkor rámosolygott és érezte, ezzel a mosollyal erõt 
küld felé. Aztán a kiállítások utáni fogadások. Különkülön beszél
gettek a sok ismerõssel, baráttal, hisz mindkettõjüket nagyon sokan 
ismerték. Tamást a mûvei után, Jutkát az írásai után. Néha a sze
mükkel megkeresték egymást, a terem másik végébõl, aztán tovább 
beszélgettek. Szükségük volt egymásra. Mindketten érezték, az 
emberek másképpen néznek rájuk amikor így együtt vannak, mint 
különkülön. A magányos emberektõl mindig menekülnek – mond
ta egyszer Tamás, pedig õ férfi volt,  köztudottan kevésbé kitéve a 
lesújtó pillantásoknak  és nagyon közvetlen, fõleg ha mûvészetrõl 
volt  szó. Milyen jó volt az ilyen megnyitók után hazafelé sétálni. 
Tamás lázasan mesélt, hogy a zsûriben ki mit mondott. Jutka nem 
tudta eldönteni, hogy igazából adotte a véleményükre, vagy sem, 
de azt igen, hogy Tamást mindenki respektálta. Abban is biztos 
volt, hogy nem csak a tehetségéért, hanem emberi tartásáért is. Õ 
többször elkeseredett, pedig fele annyi oka sem volt rá, mint Tamás
nak. Egészséges volt, jó munkahelye, szeretõ családja. Tamást 

viszont leszázalékolták, éppen azután a kórházi kezelés után, ami
kor megismerkedtek, édesanyja idõs és beteg volt, ráadásul messze 
lakott tõle, egy rokona sem élt a városban. Mégis! 

Jutka felnézett rá. Milyen jó lenne szeretni ezt az embert. Meny
nyire megérdemelné. Sokszor voltak ilyen gondolatai, pedig tudta, 
elég sokat tapasztalt már ahhoz, hogy a szerelem nem érdem és 
akarat kérdése.

Szeretettel szerette Tamást, igazi õszinte baráti, mármár test
véri szeretettel. Aggódott érte, ösztönözte a festésre, rajzolásra, 
táplálta benne az erõt, a kisfiával való találkozások elõtt. Mindig 
baráti szóval, a legkisebb reményt sem keltve benne,   hogy köztük 
más is lehet mint barátság – mert annál sokkal jobban szerette. Igaz
ságtalannak tartotta volna, ha Tamás, aki olyan sokat szenvedett, 
reménykedik, érezte minden szóba belekapaszkodik, ezért vigyáz
ni kellett ezekre a szavakra. 

Aztán eljött a megnyugvás ideje. Tamás több hónapi kórházi 
kezelés után, nyolc oldalas levelet írt Jutkának. Igazi baráti levelet. 
Jutka még most is tudja a befejezõ sorokat, annyiszor elolvasta.

„Jó, hogy vagy nekem, hogy mellettem vagy, nem érzem 
magam egyedül a világban. Van egy szellemi társam, akinek 
elmondhatom jó és rossz gondolataimat, aki megértõ, tud örülni 
a sikereimnek, vígasztal, ha bánatos vagyok. Mit is kívánhatnék 
ennél többet. Fontos vagy a számomra, jó veled lenni, jó hogy vagy 
nekem.” 

Õszinte, egyszerû szavak. Jutka boldog volt, hogy Tamás elfo
gadja, belenyugszik, hogy ez a kapcsolat így marad. Érzékeny 
mûvészlelkével rájött, hogy csak így tarthatja meg Jutkát, mert ha 
mást akar mint barátságot, elveszíti, tönkreteheti a kettõjük közötti 
kapcsolatot, amely mindkettõjüknek oly sokat jelent. 

— Látod, megint van egy közös tikunk, hallja Tamást, szere
tünk a temetõbe sétálgatni, tudod, ezt sem lehet mindenkivel, az 
emberek többsége csak végszükség esetén jön ide. Nekünk bezzeg, 
nem  lesz olyan tragikus ha idehoznak bennünket, néz huncutul Jut
kára, mert érzi túllõtt a célon. Jutkán végigfut a hideg. Bosszúságot 
színlelve kezdi korholni Tamást.

— Neked mindenbõl viccet kell csinálni,  aztán megadóan 
legyint, és Tamásba karolva elmosolyodik. 

— Tudod, ki cipel ki téged ide, majd szépen kisétálsz.
Ezen aztán mindketten elnevették magukat, még jó, hogy már 

kifelé tartottak a temetõbõl.
A kapun kívül hideg szél akaszkodott beléjük. A hazafelé 

vezetõ úton egyikõjük sem szólalt meg. Jutka arra gondolt, hogy 
gyorsan fõz egy forró teát, mert érzi, Tamás reszket. Tamás pedig 
arra gondolt, hogy Jutka biztos azonnal teát fog fõzni, mert látta az 
aggódást a szemében, amikor õ elkezdett 
reszketni.  

 /A szerzõnek 1994ben megjelent „Szél
ben” címû novelláskötetébõl. A II. rész, 
melynek alcíme Késõ, a következõ szá
munkban jelenik meg./  



14

Magyarok Itáliában

A Modenai kegyele
ti szakkiállításra érkezõ 
magyar csoport részére 
Szekrényes András a Nyír
egyházi Temetkezési Vál
lalat igazgatója egy külön 
programot szervezett. 

Útközben megálltunk Észak 
Olaszországban San Giorgio 

Nogoroban (Udine mellett 
van) egy gránit és márvány fel

dol gozó üzemben. 

Valamennyiünk számára kellemes meglepetés volt, 
hogy itt is dolgoznak magyarok. Vendéglátónk Kónya Lász
ló egy Budapesti szimpatikus fiatalember, aki készséggel 
válaszolt a csoport minden kérdésére, miközben kávéval és 
kapicinóval kínálta csoport tagjait. Valamennyiünkre nagy 
hatással voltak a méretek és a feldolgozott mennyiség. 
Lenyûgözõ látvány volt a hatalmas daruk által mozgatott 
gránit tömbök darabolása, felületkezelése. Az üzem félkész 
és kész termékeket, állít elõ, amely magába foglalja a nyers 
tömbök táblásítását és felület kezelését (csiszolás, martcsi

szolás, fényezés. A késztermékek szinte minden igényt 
kielégítenek. (burkoló lapok, lépcsõk, pultok, épületek 
díszítõ elemei, szobrászati termékek stb. a cég legfonto
sabb felvevõ piacai szinte az összes KözépEurópai ország 
köztük természetesen Magyarország is. Megrendeléseket 
a Magyarországi képviseleteken keresztül vagy az Inter
neten keresztül lehet eljuttatni hozzájuk. Web cím: www.
cadorospa.it Látványos és tanulságos látogatás volt.

Gránit üzem
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Magyarok Itáliában

Ferrari koporsó üzem

A Modenai kegyeleti szakkiállításra érkezõ magyar cso
port elsõ este a Garda tó partján egy csodálatos fekvésû ele

gáns szállodában került elhelyezésre. Este a Ferrari kopor

só gyár egyik vezetõje látott vendégül minket. Másnap a 
délelõtti órákban került sor a gyárlátogatásra. A magyar 
látogatókat Francesco Ferrari a gyár jelenlegi igazgatója 
fogadta. Tájékoztatójában elmondta, hogy az 1920–ban ala
pított cégnek a harmadik generációs irányítója. A korszerû 
üzem 10 ha területen terül el, a fedett üzemcsarnokok 48000 
m2 foglalnak el. Jelenleg 80 fõt foglalkoztatnak. Termelési 
kapacitásukat tekintve Olaszország legnagyobb koporsó 
gyáraként tartják õket nyilván. 

Az elmúlt években látványos fejlesztéseket hajtottak 
végre. Több kisebb koporsó üzemet felvásároltak és meg
kezdték a gyártást a külföldön is. Az egyik legnagyobb 
beruházásuk Romániában Déván volt. Tudatosan készül
nek arra az idõszakra, amikor a kelet európai országok egy 
része tagja lesz az Európai Uniónak.

A tájékoztató után tekintetük meg a koporsó üzemet. 
A jól áttekinthetõ, szépen parkosított üzemi területen elsõ 
pillantásra semmi nem emlékeztetet bennünket arra, hogy 
koporsó üzemben vagyunk. A hatalmas mennyiségû felde
pózott farakások, csak akkor tûntek fel, amikor megkerül
tük az üzem csarnokot. Belépve az elsõ csarnokba autómat 
fafeldolgozó gépek végtelen sorra kötötte le a figyelmet. 
Azonnal feltûnt, hogy a korszerû gépeket nagyon kevés 
ember irányítja. Szinte minden munkafolyamatot gépesí
tettek. 

Több változatos formájú, de kiváló minõségû koporsót 
gyártottak, amelyhez hétféle fát használtak fel. Látványos 
munkafolyamat volt a felületkezelés. A szépen megmun
kált koporsók mindenütt piacképesek. Igaz a termékek egy 
részének az árra nem a magyar piacra lett kialakítva. A Gar
da tó partján tett séta és város nézés után indult a csoport a 
következõ szálláshelyre.

Olaszországi látogatásunk legfontosabb célja a Modenai 
kegyeleti szakkiállítás megtekintése. Csak pillanatnyi kel
lemetlenséget jelentett, hogy reggeli órákban esõ és hideg 
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szél kísérte utunkat. A kiállítás helyszíne valamint a látot
tak feledtették velünk a kellemetlen idõjárást. A két hatal
mas teremben a kiállítók látványos eszközökkel igyekeztek 
a látogatók érdeklõdését felkelteni. Utólagos adatokból 
tudjuk, hogy 13 ezren voltak kíváncsiak a kegyeleti termé
kekre ebbõl 2 ezren külföldiek voltak. Mindezek ellenére 
nem éreztük a zsúfoltságot. A hatalmas termekben és láto
gatók kiszolgálását biztosító egyéb helyiségekben eloszlott 
a tömeg. A kiállított termékek a kegyeleti termékek legszéle
sebb skáláját ölelték fel. (koporsók, urnák, textil termékek, 
bronz és kerámia termékek, gépkocsik, márvány és gránit 
termékek és az ezek megmunkálását biztosító gépek és 
szerszámok, nyomdai termékek, szoftverek) Példamutató 
módon, közös standon jelent meg a három legnagyobb 
olasz koporsó gyár (Ferrari 40000, Scacf 40000 és a Lorandi 
35000 db koporsót gyárt). A három igazgató együtt fogadta 
a magyar csoportot, és felváltva mutatták be cégük termé
keit. Tanulságos volt. Ezek a gyártók nemcsak az export 
piacon lépnek fel közösen, hanem a belföldi piac stratégiai 
kérdéseiben is megpróbálnak közös álláspontot kialakíta
ni. Együttmûködésük hatással van a szabványosításra és 
az árak alakítására is. A kiállítás sikerét az is jelzi, hogy a 

végén a látogatók között egy SMART típusú kisautót sorsol
tak ki. Sajnos a nyertes nem a magyarok közül került ki. A 
tanulságos kiállítás után keserûen állapítottuk meg, hogy 
lemaradásunk a kegyeleti kultúra területén években, évtize
dekben mérhetõ.

Puskás Béla

Magyarok Itáliában

Modenában
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Aki megélte a tragikus pillanatot, 
soha nem felejti el! A korabeli kró
nikások szerint Petõfi Sándor Tisza 
címû versének profetikus látomása 
jelent meg a városban maradt még 
néhány ezer szegedi polgár elõtt: a 
megzabolázhatatlan 
folyó vészesen köze
ledett a délalföldi 
település felé, majd 
„zúgva, bõgve törte 
át a gátat…” és a 
perjési töltés felõl 
elárasztotta Szege
det. Az embereknek 
annyi idejük sem 
maradt, hogy apró 
javaikat magukhoz 
vegyék és bizton
ságos helyre mene
küljenek. Tudniillik 
ilyen nem is volt… 
Oda veszett minde
nük: jószágaik, vert 
falú vagy vályogból épült házacská
juk, sokan pedig a tajtékozó, bõdüle

tes hullámtengerben végezték be földi 
életüket.

A Teremtõnek 1879. Évében, márci
us hónap 12. Napján, hajnali fél 2kor 
történt a fentebb leírt gyászos ese
mény, amely gyakorlatilag a földdel 

tette egyenlõvé az akkor mintegy 70 
ezer lelket számláló Szegedet. Az 5723 
lakóházból mindössze 262 maradt 
épen, illetve használható állapotban.

A korabeli híradásokból kevés 
adat birtokába juthatunk az áldozatok 
számát illetõen. Ez az akkori állapoto
kat ismerve nem is meglepõ, hiszen a 
hírközlési eszközök korántsem voltak 
olyan fejlettek mint napjainkban, a 
lakosság nyilvántartása nem igazán 
pontos. Azt azonban tudjuk, hogy a 
Nagy Víz közeledtével – ez február 
utolsó napjaira tehetõ – sok szegedi 
vidéki rokonoknál, ismerõsöknél kere
sett magának menedéket, március 3
án a szilléri töltés erõsítésével párhu
zamosan már bezárták az iskolákat, a 
vidéki tanulókat pedig hazaküldték. 
A fokozatos és átgondolt védekezés 

ellenére azonban – különféle források
ból – arra következtethetünk, hogy 
a 125 évvel ezelõtti tragédiában több 
százan vesztették életüket.

Az áldozatokra, valamint a várost 
ért katasztrófára kegyelettel emléke

zik az utókor. Az 
elsõ úgynevezett 
árvízi emlékmû 
a szegedi belvá
rosi temetõben 
található. Tud
niillik 1879 elõtt 
a mai Kálvária 
téren volt a váro
si temetõ, az 
árvíz azonban a 
felismerhetetlen
ségig tönkretette 
ezt a kegyeleti 
helyet. Az akko
ri szegedi városi 
temetési bizott
ság határozata 

alapján a tetemeket összegyûjtötték és 
az új temetõben helyezték õket örök 
nyugalomra.

Hódi Lajos, a Szegedi Temetkezési 
Kft. Ügyvezetõ igazgatója elmondja, 
hogy õk gondozzák azt a jelképes 
– homokkõbõl készült – kis emlékmû

„Kongj városháza öreg harangja! 
Hirdesd Szeged népének, hogy szülõvárosa végórája elérkezett!”

A Nagy Víz Áldozatai

Az archív képek Gyenes Kálmán fotómûvész alkotásai.
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vet, amelyet a temetõ IVes táblájában 
állítottak fel eleink. Az emlékmû osz
lop alakú, mintegy 4 méter magas. 
A talapzatán vaskereszt, két oldalán 
angyalok állnak, az emlékezõ kegye
leti felirat pedig a következõ: „Az 
1879es víz által megrongáltatván, a 
temetkezési bizottság 1882i évben 
tetemeikkel áthozatta és megújította. 
Tétették a Belvárosi temetõbe: Árkus 
József és neje Kristóf Rozál.”

A késõbbi idõkbõl származó árví
zi emlékmû a Tiszaparton áll. A 
Tisza Lajos körút végén található 
mementó Segesdi György alkotása 
és a féktelen hullámokat, a termé
szet határtalan erejét, ugyanakkor 
az emberi kitartást is szemléletesen 
érzékelteti. A nagyárvíz centenáriu

mán – 1979ben   állították , egyide
jûleg a várost védõ új partfallal. A 12 
méter magas emlékmû krómacél, s 
olvashatjuk rajta azoknak a nagyvá
rosoknak a nevét, amelyek a legtöbb 

segítséget nyújtották Szeged újjáépí
tésében: Róma, Brüsszel, Párizs, Lon
don, Moszkva, Bécs, Berlin.

Kisimre Ferenc

Szegeden méltóképpen emlékeztek  
a Nagyárvíz 125. évfordulójára. 

A  várost csaknem teljesen elpusz
tító természeti katasztrófa 
napján, március 12én, 
Botka László pol
gármester tartott 
ünnepi beszé
det az Árvízi 
emlékmû
nél, majd 
a városi 
képviselõ
testület, a 
pártok, a 
civil szer
vezetek és 
a hagyomány
õrzõ egyesüle
tek helyezték el a 
kegyelet koszorúit a 
Tisza partján álló mûalko
tásnál. A Szegedi nemzeti Szín
házban ünnepi koncerttel emlékeztek a 
nagy Vízre, majd tudományos konferencián összegezték 

a Tisza szabályozásának eddigi történetét és boncolgatták 
a  további teendõk egész sorát. Tudniillik árvízvédelmi 
szempontból akár mennyire is biztosnak tûnik a folyó sze

gedi szakasza, rengeteg feladat vár még a 
gátak kiépítésében és az árterüle

tek rendbe tételében.

A 125. Évforduló 
kapcsán meghív

ták Szegedre 
a külföldi 

testvérvá
r o s o k , 
valamint 
azoknak 
a nagyvá
rosoknak 

a képvise
lõit, melyek 

t e v õ l e g e s e n 
is részt vettek a 

Tiszaparti város újjá
építésében.

Kisimre Ferenc
Fotó: Dusha Béla

Kegyelettel emlékezik az utókor
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Kertészeti konferencia
Temetõkertészek 

és Fenntartók Egye
sületének közgyûlésé
re 2004 május 21–én 
Kecskeméten, a Kerté
szeti Fõiskolán került 
sor. 

A taggyûlést köve
tõen került sor immár,  
hagyományosan a 
temetõkerteszek és 

fenntartók egyesülete által szervezett Temetõkertészeti 
konferenciára.

Különlegessége az idei összejövetelnek, hogy elsõ alka
lommal találkozunk az Európai Uniós csatlakozás után  
 mondta köszöntõjében Puskás Béla a szervezet alelnöke, a 
konferencia levezetõ elnöke. 

Lakatos Istvánné – Ági – házigazdaként a Kecskeméti 
Fõiskola kertészeti kar nevében üdvözölte a megjelenteket 
hangsúlyozva annak fontosságát, hogy ismét az intézmény 
keretein belül zajlik ez a méltán rangos, országos szintû 
rendezvény.

A levezetõ elnök felkérésére Dobos János elnök ismer
tette a konferencia teljes programját, és annak esetleges 
változásait a meghívóban közölt eredeti tervekhez képest. 
Hangsúlyozta, hogy néhányan sajnálatos módon nem tud
tak eleget tenni a meghívásnak de azok akik elfogadták,  
szakmájuk, területük kiváló képviselõi. A résztvevõk figyel
mét felhívta azokra a kiállítókra, akik a konferencia ideje 
alatt bemutatják termékeiket, szolgáltatásaikat a fõiskola 
által biztosított helyszínen. A „szakma” szinte minden 
lényeges területét érintõ kiállítók látványosabbá tették a 
konferenciát. Különleges formájú és minõségû koporsókat 
mutatott be egy hazai cég a Tiszatréd. Igényesen kialakí
tott komplett ravatal berendezéseket hozott a Konfen Kft. 
Professzionális, kézi földmegmunkáló gépekkel jelent meg 
a Rexim cég. Komoly, számítógépre applikált, térképes, 
temetõi sírhelynyilvántartó programot mutatott be a Geo 
Design Plus. A Jó Föld Kft. pedig a készlet erejéig zsákos 
virágföldet kedveskedett a résztvevõknek. 

Az elõadások sorát dr. Orova Márta, a Belügyminisztéri
um EU információs központjának küldötte nyitotta meg az 
EU közösségi versenyjog, és a közszolgáltatási szerzõdések 

összefüggéseinek témájában. Az elõadó tájékoztatást adott 
a  hallgatóságnak az információs központ céljairól, felada
tairól. Fontos feladatnak tekintik a jogharmonizáció, és az 
uniós pályázati lehetõségek felkutatását és kiajánlását az 
érintettek felé. Tevékenységükrõl nyomtatott, illetve elekt
ronikus kiadványok terjesztésével igyekeznek a szükséges 
információk továbbadására. Hangsúlyozta, hogy a diszk
rimináció tilalmára vonatkozó elsõdleges szempont, hogy 
egyenlõ elbírálást kell biztosítani mind az önkormányzati 
cégek, mind a magánvállalatok tekintetében. Ismertette a 
legfontosabb elõírásokat amelyek mindenek elõtt a sokat 
emlegetett Római Szerzõdésben kerültek rögzítésre. A 86. 
cikkely tartalmazza azokat az elõírásokat, amelyek a köz
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók jogait, és kötelezettségeit 
taglalja. 

A közszolgáltatást nyújtó cégeket egy bizonyos szinten 
külön kezeli a versenyszféra szereplõitõl, de ugyanakkor szi
gorúan ellenõrzi azok mûködését. Lényeges elemnek tekint
hetõ  a jogalkotó azon törekvése, amely az általános érdekû 
szolgáltatások gyakorlását az egyes tagállamok között 
szabadon biztosítja. A közszolgáltatáshoz igénybe vehetõ 
támogatások, pályázaton elnyerhetõ források szabad fel
használása csak a közszolgáltatásra irányuló tevékenységre 
vonatkozik. Ennek megsértése, és az ezzel való visszaélés 
mind az EUn belül, mind nemzeti szinten TILOS! Ennek 
kiküszöbölése csak olyan elveken alapuló szabályozáson 
múlik, amely elõtérbe helyezi például az arányosság fogal

mát. Ez azt jelenti, hogy 
a versenykorlátok nem 
haladhatják meg azt a 
mértéket, amely már a 
teljesítéséhez szükséges 
mûködést veszélyezteti. 

Juhászné Bujdosó 
Mária a BTI. Rt. Kerté
szeti osztályának veze
tõje látványos képekkel 
mutatta be a kertészeti 

kultúra fejlõdését Budapest temetõiben. 

Dr. Reményi Mária Lujza az IGA 2003 Rostock kertésze
ti kiállításról szóló beszámolója szintén nagy érdeklõdést 
váltott ki a hallgatóság körében. A különleges képanyaggal 
színesített, elõadásában hangsúlyozta, hogy a temetõk zöld
felületi funkciójának fontosságát és a növények harmoni
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kus elrendezése mennyire segíti a hozzátartozókat a halál, 
és a gyász feldolgozásában. 

Érdeklõdéssel figyelte a hallgatóság Kuli János elõadá
sát, aki a Nemzeti Kegyeleti Bizottság tevékenységét mutat
ta be. Az elõadás kapcsán fogalmazódott meg az az igény, 
hogy örömmel vennénk, ha a Nemzeti Kegyeleti Bizottság 
egyébként rendkívül hasznos tevékenysége vidéken jobban 
lenne érzékelhetõ. Kertész Margit a Kulturális örökség nap
jairól tartott figyelemfelkeltõ elõadást. A konferencia egyik 
különleges eseménye volt Szekrényes András videó háttér 
képekkel megtartott elõadása. Irigykedve hallgattuk az a 

nagyszerû eredményet, amelyet a Nyíregyházi Önkormány
zat támogatásával az általa üzemeltetett temetõkben elért. 

Öröm volt látni, hallani, hogy az ország keleti szeg
letében maradandó, példa értékû kegyeleti tevékenység 
folyik. Fiatal, tehetséges kertészt ismertünk meg Molnár 
Zsuzsa személyében, aki saját diploma munkáját mutatta 
be a hallgatóság számára. Tóth Imre a kecskeméti Refor
mátus Temetõ gondnoka látványos képekkel mutatta be 
a temetõt.

Ifj. Dobos János
Puskás Béla

A Kertészeti konferencián a délutáni program fontos ese
ménye volt a pódiumbeszélgetés, amelyen Prutkai János a 
BM Település Fejlesztési iroda munkatársa és Horváth Csa
ba vett részt. Sajnos dr. Ladocsy Géza egyéb elfoglaltságai 
miatt lemondta részvételét. Az ötlet és a téma fontosságát 
mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a délelõtti résztvevõk 
kevés kivételtõl eltekintve megtisztelték a pódiumbeszél
getés résztvevõit, és nemcsak hallgatóként, hanem aktív 
résztvevõként vettek részt a beszélgetésen Dobos János 
a Temetõkertészek és Fenntartók Egyesületének elnöke a 
beszélgetés gördülékenysége érdekében elõre elkészített 
néhány kérdést.  A gyakran indulatos felhangokat sem 
nélkülözõ kérdések és hozzászólások jelezték, hogy sok 
még a megoldatlan probléma a kegyeleti közszolgáltatás 
területén. Meghívott vendégeink kertelés nélkül õszintén 
válaszoltak a gyakran kellemetlen kérdésekre is. Különös 

érdeklõdést váltott ki egy esetleges szakmai kamara létreho
zásával kapcsolatos kérdés kör.

Általános volt az a vélemény, hogy a temetkezési tör
vény és a kormányrendelet sok fontos kérdést megoldott, 
azonban a törvényalkotó nem rendelt pénzt a végrehajtás
ra és a törvénysértések szankcionálásának sincsenek meg 
az eszközei. Egy szakmai kamara létrehozása legalább az 
utóbbit megoldaná. Az elhangzott kérdések és vélemények 
alapján abban egységes volt a részvevõk véleménye, hogy 
szükség van a törvény és a kormányrendelet módosítására. 
Amennyiben ezt a parlament október 31ig nem teszi meg, 
akkor mulasztásos törvénysértést fog elkövetni. Sajnos nem 
ez lenne az elsõ ilyen eset.

Puskás Béla 
Ifj. Dobos János

Fórum a temetkezésrõl
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Volt Budapesten, a Centralis Galériában egy igen érde
kes, európai szemmel talán szélsõséges témájú karikatúra 
kiállítás. Alkotója egy szerencsétlen sorsú grafikus, akit 
kortársai nem ismertek el, csak az utókor: Jose Guadalupe 
Posada. A mintegy 100 grafikából álló kiállítást kevesen 
láthatták. Saját hazájában – Mexikóban – az õ munkássága 
is hozzájárult, hogy az utcákra–terekre, otthonokba „beme
részkedett” egy abszurd figura, a mindent és semmit kife
jezõ csontfigura. A „Senora la Catarina” a maga „bájos” 
vigyorával, üres szemgödreivel.

Milyen kultúra hozott létre, vagy fogadott el egy világ
viszonylatban is magasra értékelt karikatúristát? A mexi
kóiak különleges, sehová nem sorolható halotti kultúrája, 
melynek legnagyobb ünnepe, a mában is, az azték, maya 
hagyományokon alapuló „Halottak napja”.

Míg az európaiak számára a halál a tabutémák közé tar
tozik, a mexikóiak számára az élet és a halál nem feloldha
tatlan ellentét. A mexikói ember régóta próbál együtt élni 
a haláltudattal, és gúnyt ûz a „kaszásból”. Octavio Paz, 
mexikói író szavait idézve: „…homályosan tudjuk, hogy 
élet és halál nem más mint két egymással kibékíthetetlen, 
ellentétes mozgás, amelyek ugyanakkor egyazon valóság
nak a kiegészítõ elemei..!”

Az ünnepet élénk készülõdés elõzi meg. Beszerzik 
a sírok és az áldozati asztal díszítésére szánt virágot, 
amely mindig sárga, fõképp a cempasuchil (aztékból: 
cempohuallixochitl – Tagetes, gólyahír, bársonyvirág), 

amely a hagyomány szerint az azték idõk óta a halottak 
virága.

Maga az ünnep általá
ban október 31én éjjel kezdõdik, amikor a gyermekek 
lelkének fogadására készülnek föl. A nap folyamán föl
díszítették a sírokat, estére pedig elhelyezik a virággal, 
gyertyákkal díszített házi oltáron a nekik szánt ajándéko
kat. Ez mindig tartalmaz vizet és ételt, gyakran édessége
ket és esetleg néhány kedves játékszert. Mindenszenteket 
(Todos Santos) Halottak Napja (Dia de los Muertos, 
november 2. ) követi. Ez a felnõtt halottak ünnepe.

        

Sok helyütt csak ezen a napon látogatják meg a teme
tõt, esetleg ott is éjszakáznak, gyertyafény, étel–ital és 
zeneszó mellett (Kicsit hasonlít a riói karneválhoz – ellen
tétes elõjellel). A templomot is fölkeresik, ahol oltárt 
készítenek azoknak a halottaknak, akiknek nincsenek élõ 
hozzátartozói.

Los Dias de los Muertos
Az élet és a halál nem feloldhatatlan ellentét

Egy különösen hátborzongató kiállítás képei
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Az ünneplés legnagyobb része azonban a házaknál 
folyik. A gyermek halottak asztalát leszedik, és feldíszítik 
a felnõttek számára. A virágok, gyertyák mellé víz, szeszes 
ital, étel, gyümölcs és sütemény kerül. Az étel leggyak
rabban mole ( szárnyashús, különféle színû mártásokkal 
elkészítve ), valamint tamales ( kukoricalevelekbe tekert 
fûszeres hússal töltött sült tészta ). Az édességek közül 
a legjellegzetesebb a figurális halotti sütemény ( „pan de 
muertos” ). Ez többnyire ember vagy állat alakú, de díszít
heti az alkalomhoz illõ csontvázfigura is.

Az este folyamán látogatók hada érkezik minden ház
hoz, a zenekar is sorba jár. Így az ünnep evéssel–ivással, 
zenével, tánccal, jó hangulatban telik el. A gyerekek cala
verákat kapnak ajándékba. Ezek cukorból, papírmaséból 
készült koponyák, csontvázak, koporsók és más hangula
tos játékszerek.

Ez a tipikus mexikói szokás teremtette meg a  
„calavera” (koponya, halálfej) mûfaját, amely eredeti jelen
tésen kívül így nevezi azokat a Halottak Napján ajándékba 
adott plasztikákat, játékszereket, amelyek halállal kapcso
latos dolgokat jelenítenek meg, valamint ez a neve annak 
a karikatúramûfajnak, amely tréfás sírfeliratokat közöl, 
csontvázformájú gúnyrajzok kíséretében, ismert személyi
ségekrõl.

Az ajándéktárgyak között leggyakoribb a koponya, 
amit napjainkban cukorból, vagy papírból készítenek és 
színes virágokkal, cirádákkal, vagy szimbolikus ábrákkal 
(mint pl. pók vagy kígyó) díszítenek. A koponya néha a 
homlokán viseli a megajándékozott nevét is. Papírmaséból, 
fafaragással készülnek azok a zsinóron rángatható, óriás
kerekezõ, zenélõ, táncoló és az élet számtalan helyzetében 
ábrázolt csontvázfigurák, amelyeket bájuk és humoruk a 
kiállítások kedvenc és kedvelt darabjaivá tett.

A Kegyeleti Múzeumban  az elõbbiek bemutatására 
– idõszaki kiállítás nyílt. A megnyitón, majd a kiállítás ide
jén sok vendég tekintette meg a „Dia de muertos en Mex
ico” anyagát. Az európai szemmel sokszor meghökkentõ, 
morbidnak látszó tárgyak egy teljesen más kultúrába 
engedtek betekintést, olyanba, ahol az elmúlás közel sincs 
annyira túlmisztikálva, mint a mi gondolatvilágunk.
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Május utolsó vásárnap
ján került sor Kaposváron 
a Hõsök templomában az 
immár hagyományos hõsök 
napi rendezvényre. A kato
nai szertartás alapján meg
tartott rendezvény elõtt Agg 
József fõesperes celebrált 
misét minden elesett kapos
vári hõs és mártír emlékére. 
Az ünnepi beszédek után az 
állami és társadalmi szerve
zetek helyezték el a megem
lékezés kosszorúit a Minden 
Hõsök emlékmûvénél. Az 
ünnepséget követõen a részt
vevõk átmentek a kaposvári 
Hõsök temetõjébe ahol a II világháborús parcellában került 
sor 57 magyar hõs földi maradványainak katonai szertartás 
szerinti újra temetésére. A katonák korábban a Kaposvári 
Keleti temetõben nyugodtak Az exhumálásnak és újrateme

tésének az volt az oka, hogy 
a katonasírok sírjelei erõsen 
megrongálódtak, felújításuk 
halaszthatatlan volt. A kato
nasírok polgári sírok között 
voltak, gondozásuk, meg
óvásuk a megemlékezések 
megszervezése, összehan
golása állandó problémát 
okozott. Az exhumálást és 
az újra temetést A Somogy 
Temetkezési KFT. dolgozói 
végezték el. Csak egy kato
na hozzátarozóit sikerült 
felderíteni, akik részt vettek 
az ünnepségen és az újra 
temetésen ahol Pásztor Ist

ván nya. ezredes vett végsõ búcsút az elesett katonáktól. 
Az exhumálás és az újratemetés költségeit a Mártírok és 
Hõsök Közalapítvány ajánlotta fel.

Káspus

Magyar Hõsök és Mártírok Emléknapja 

Sírfeliratok
Puskás Béla: „Temetõk üzenete” címû könyvébõl  

„Ifjú koromban
Jött a halál értem,
Szûzanyánál vagyok,
Ne sírjatok értem.”„Mint egykor kezed a kezembe,

Úgy simul lelkem a tiédbe,
Az idõn is túl.”

„Édesanyám
Még most is hallom hangodat,
Elporladt kezed még most is simogat.”

„Kedves leány, aludd álmodat csendesen,
rövid életed örömei helyett,
nyerj a mennyben örök életet,
A béke angyala õrködjék poraid felett.”
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Dr. Daróczi István fõosztályvezetõ részére
Belügyminisztérium Jogi Fõosztály

Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr!
Az elmúlt hetekben a különbözõ temetkezési szakmai szervezetek széleskörû egyeztetõ tevé
kenységet végeztek egy temetkezési szakmai kamara létrehozása érdekében. Általános az a véle
mény, hogy a temetkezési szakma területén meglévõ visszásságok, gyakran kegyeletsértõ, vagy 
etikátlan viselkedések egy szakmai kamara létrehozásával megszüntethetõek. Példaként kezel
jük a Személy és Vagyonvédelmi szakmai kamara elmúlt ötéves tevékenységét. Fontosnak tart
juk, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályi elõírások kerüljenek be a temetkezési törvény és kor
mányrendelet módosítási javaslatai közzé. A törvény 43 §. (6) új bekezdésbe javasoljuk az alábbi 
mondat beillesztését: A temetkezési szolgáltatók a kegyeleti szabályok betartása és betartatása, 
valamint a saját érdekeik védelme érdekében szakmai kamara létrehozását kezdeményezhetik. 
A 145/1999 (10.01.) Kormányrendelet 60 §  át javasoljuk az alábbi (6) bekezdéssel kiegészíteni: 
A szolgáltatók és a szolgáltatást is ellátó üzemeltetõk számára a temetkezési szakmai kamarai 
tagság kötelezõ.  A szakmai kamarából történõ kizárás a mûködési engedély visszavonását ered
ményezi. A visszavonást a területileg illetékes jegyzõnek kell végrehajtani.
Kérem a Fõosztályvezetõ urat, hogy javaslatunkat támogatólag terjessze a jogszabály módositást 
elõkésztõ bizottság elé.

Kaposvár 2004, június 10.
 Puskás Béla
 Elnök

Temetkezési Vállalkozók Dél-Dunántúli Egyesülete
7632 Pécs, Siklósi u. 97.

Temetkezési Vállalkozók 
Dunántúli Egyesülete

A Temetkezési Vállalkozók Dunántúli 
Egyesülete 2004. április 28án Somlón tartotta 
meg szokásos évi rendes taggyûlését.

Dr. Andor Ferenc elnök beszámolóját és a 
pénzügyi elszámolást a tagság egyhangúlag 
elfogadta, majd döntöttek a szokásos szakmai 
útról.

A taggyûlést követõen a résztvevõk baráti 
beszélgetés keretében beszélték meg a kegy

eleti szakmát érintõ legfontosabb kérdéseket.

Dél-Dunántúli Egyesület 
A DélDunántúli Temetkezési Egyesület  

megtartotta szokásos évi rendes közgyûlését. 
A beszámoló és a következõ évi terv elfogadá
sa után került sor az alapszabály módosításá
ra. A cél közhasznú szervezetté átalakítani az 
egyesületet. A tisztújítás során a tagság Nya
kas László lemondását elfogadta, majd Puskás 
Bélát, választotta meg elnöknek. A két alelnök 
Petrich Csaba és Nyakas László lett.

HÍREK



26

Szakmai siker

Made in Karsol
Hatalmas érdeklõdés övezte 

a Karsol öt helyszínes kiállítássorozatát

Több, mint 300 regisztrált látogató; több, mint 100 
bemutatott termék, állófogadás, médiahírek. 

Ezek nem egy orszá
gos temetkezési kiállí
tás slagvortjai, a kitün
tetõ adatokat a Karsol 
termékbemutató kör
útja vívta ki magának, 
s a cég ezzel nemcsak 
egy újszerû üzleti 
stratégiát hanem egy 
modern termékstruk
túrát is meghonosított 
a magyar piacon. 

A kiállítást öt hely
színen nézhették 
meg az érdeklõdõk: 

Nyíradonyban, Kaposváron, Kecskeméten, Pápán 
illetve Mátrafüreden. 

A kiállítás sike
rét jól jellemzi, hogy 
a Karsol belföldi 
megrendelésállomá
nya jelentõsen meg
növekedett, aminek 
következtében a cég 
már két mûszakban 
készíti mind a kopor
sótermékeket, mind 
a textíliákat. A fog
lalkoztatott létszám 
pedig már megközelí
ti a 60 fõt. Az alábbi 
fényképek az egyes 
kiállítások helyszíne
in készültek.

A kiállítássorozat utolsó állomásán kisorsolt londoni kétszemélyes utazást Dorogi János, a gyulai Pietas Temetkezés 
ügyvezetõje veszi át Balogh Károlytól, a Karsol vezetõjétõl

Gyuláról repülhetnek a kétszemélyes londoni útra






