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Ked ves Ol va só! 

Ne gye dik al ka lom mal je lent ke zik a meg újult 
Ma gyar Te met ke zés cí mû ke gye le ti új ság, ami azt je len-
ti, hogy „be jár tuk” egy év min den év sza kát.

Az év szak ok vál ta ko zá sá val - re mél jük az Ön meg-
elé ge dé sé re - igye kez tünk min den szám ban esz té ti kus 
ki vi te le zés ben, igé nyes ol vas mányt, in for má ci ót, ér de-
kes sé get, s nem utol só sor ban rek lám le he tõ sé get el jut-
tat nunk ah hoz a szak má hoz, amely hez Ön is tar to zik. 

Szep tem ber vé gén, ami kor a ter mé szet „hal dok lá sá-
val” egy re töb bet gon do lunk a tõ lünk el tá vo zott sze ret te-
ink re, ke gye let tel em lé ke zünk meg az elõt tünk já rók ról.

Be mu ta tunk is mert, ré gi te me tõ ket, s pil la nat ké pek-
ben Petrich Csabával vé gig kí sér jük a Pé csi Köz te me tõ 
100 évét, amely rõl egy kü lö nö sen szép ki vi te le zé sû 
könyv ké szült. A könyv rõl, és a lí rai ké pe ket ké szí tõ 
Tám Lász ló fo tó mû vész rõl, Ka rá cso nyi szá munk ban 
ol vas hat nak. 

Öröm mel üd vö zöl jük az ifj. Do bos Já nos ál tal ké szí-
tett OTEI hon la pot, s gra tu lá lunk Pus kás Bé lá nak új 
köny vé hez. 

A szak ma Prá gai ki rán du lá sá ról ké szült él mény-
be szá mo ló, s a 2005-ben meg ren de zés re ke rü lõ 
TEMEXPO, va la mint a jö võ évi ki ál lí tá sok me net rend-
je, re mél jük jól hasz nál ha tó in for má ció lesz.  

S vé ge ze tül egy gon do lat Márai Sán dor tól, Min den-
szen tek és Ha lot tak nap ja elõt t:

 „A sem mi bõl üze nem az élet nek, akár mi lyen gyá-
szos, za va ros, és vé ges is, van ér tel me. Egyet len ér tel-
me van: az em be ri ér te lem. En  nyit ta nul tam, két vég te-
len kö zött az élet ben. Meg ta nul tam s ezt üze nem.” 

Lan gyos szel lõ jû, dús szü re tet ho zó, ezer szí nû le ve-
lek ben pom pá zó, õszi ró zsák kal kö szö nõ, em lé ke zés-
ben te lõ és meg nyug vást le lõ, gyer tya láng ban mé lá zó, 
csen des õszi hó na po kat kí vá nok: 

Sas Er zsé bet 
fõ szer kesz tõ 
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Paks–Kölesd út vo na lon, az 1937-ben fel ál lí tott obe-
liszk egy a sok me men tó kö zül, amely ar ra fi gyel mez te ti 
a gép ko csi val köz le ke dõ ket, hogy vi gyáz za nak, 
ma guk ra, em ber tár sa ik ra. A Tol na Me gyei 
Rend õr–fõ ka pi tány ság Köz le ke dés ren dé-
sze ti Osz tály ve ze tõ jé nek Il lés Lász ló nak 
a kez de mé nye zé sé re fel újí tot ták, s a 
Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság rész-
vé te lé vel, 2004. au gusz tus 18-án 
meg ko szo rúz ták az em lék he lyet, 
amely a 68 év vel ez elõtt el hunyt  
fi a tal em ber nek, Bar tal György-
nek, s az az óta köz úti bal eset-
ben el huny tak nak ál lít em lé-
ket.

Idé zet a Tol na me gyei 
új ság 1936. au gusz tus 19-
i szá má ból: „Bor zal mas 
mo tor ke rék pár sze ren csét-
len ség bo rí tot ta gyász ba 
Bar tal Alfréd volt fõ is pánt, 
faddi föld bir to kost és ne jét, 
akik egyet len gyer me kü ket 
Bar tal Györ gy okl. gaz dát 
ve szí tet ték el tra gi kus hirte-
len séggel…..

Bar tal Györ gy va sár nap 
dél után Szent Ivány Ödön-
nel, a bu da pes ti Ha zai Bank 
tiszt vi se lõ jé vel együtt fü röd-
ni ké szült Köles dre a Si ó ba. A 
mo tor ke rék pár igen nagy se bes-
ség gel ha ladt és a paks – köles di 
tör vény ha tó sá gi út, 23. sz. ki lo mé-
ter jel zõ je kö rül, egy ka nya ro dó nál 
ha ma ro san utol ér te az elõt te ha la dó 
gép ko csi por fel hõ jét, ame lyet meg akart 
elõz ni, s mi u tán a por fel hõ tõl sem mit sem 
lá tott az út jobb ol dal ára tért le, s 80 ki lo mé te-
res se bes ség gel hajt va szem be ta lál ko zott Obernig 
Hen rik, köles di bir to kos nak, a ten ge li ci vas út ál lo más ra 
igyek võ két fo ga tú ko csi já val. A mo tor ke rék pár az ágas ko-
dó lo vak alá rohan t…

A sza bá lyo san haj tó ko csi uta sai, ré mül ten ug rot tak 
le a ko csi ról, s a föl dön he ve rõ két fi a tal em ber hez si et tek. 

Szen t- Iványi Ödönt több seb bõl vé rez ve or vos hoz vit ték, 
Bar tal Györ gy a bor zal mas sé rü lé sek tõl vér zõ if jú már 

nem élt. 
A bal eset szem ta núi nem cse kély meg ha-
tó dott ság gal szem lél ték a ha lált oko zó 

ke rék pár ron cson az ezüst pla ket tet, 
ame lyen ez a fel írás volt: 

„Gon dolj apád ra és anyád ra, 
és las san hajts !”

Az em lék mû fel ál lí tá-
sá ban részt ve võ Ma gyar 
Au tó klub ve ze tõ je He ge-
dûs Osz kár el nök be szé dé-
ben hang sú lyoz ta, hogy 
a rend õr ség gel együtt mû-
köd ve sok olyan kez de-
mé nye zés ben vesz nek 
részt, amely a köz le ke-
dés biz ton sá gá nak nö ve-
lé sét szol gál ja.

Uni ós pá lyá za ti 
tá mo ga tá sok kal fi gye-
lem fel kel tõ ak ci ó kat 
foly tat nak, amely re óri á-
si szük ség van, ugyan is a 
me gyé ben éven te át la go-
san 500 bal eset bõl 25-30 

ha lál lal vég zõ dik. 
Il lés Lász ló al ez re des, a 

meg em lé ke zést kö ve tõ fó ru-
mon el mond ta, hogy me lyek 

azok a té nye zõk, ame lyek kel 
csök ken te ni le het a bal ese tek 

szá mát: jobb for ga lom szer ve zés, 
a köz le ke dé si mo rál ja vu lá sa, a köz-

utak ál la po ta, jár mû vek mû sza ki ál la-
po ta  

Min den kit ha za vár nak! Ahogy ha za vár ták 
szülei egyetlen gyermeküket  a tra gi ku san fi a ta lon, értel-
metlen balesetben el hunyt Bar tal Györ gyöt. A vesz te ség 
se bei nem gyógy ul nak! Er re fi gyel mez tet az obe liszk! 
Ta nul junk be lõ le!  

Nya kas - Sas

A balesetek az emberi felelõtlenség következményei

Halál az utakon 
Mementó az utókor okulására
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Új bemutatóterem a Fiumei úti Sírkertben

A temetés elválaszthatatlan és szomorú velejárója a kegyeleti 
kellékek megvásárlása. 2004. évben a Budapesti Temetkezési 
Intézet Rt. Fiumei úti Sírkertjében a már meglévõ kellékek 
bemutatására szolgáló helyiség bõvítésére került sor. Minden 
mûszaki igényeket kielégítõ, mintegy 156 m2-es összalapterül-
etû helyiség, lehetõvé tette egy európai színvonalú bemu-
tatóterem megvalósítását, s ezáltal lehetõség nyílt arra, hogy 
az elhunyt hozzátartozói részére bemutathassuk a BTI RT. által 
forgalmazott temetési kellékek csaknem teljes körét. 

A bemutatóteremben 44 féle koporsó, 96 féle urna, 62 kül-

önbözõ szemfedõ, 38 féle urnaszemfedõ, 43 sírjelzõ (kereszt, 
fejfa), 8 féle rögfogó és két fajta urnakoporsó közül lehet 
választani, melyben képzett felvételezõ munkatársak állnak a 
hozzátartozók rendelkezéseire. A kellékeket árfekvésük szerint 

csoportosítottuk, módot adva ezzel arra, hogy mindenki kön-
nyen megtalálhassa a lehetõségeinek megfelelõ kellékeket. A 
jogszabályoknak megfelelõen, jól látható helyen tüntettük fel 

az árakat, a hozzátartozók többször is megvizsgálhatják, átné-
zhetik a kellékeket. Cégünk biztosítja azt is, hogy a kegyeleti 
kellékek kiváló minõségûek, amit az is jelez, hogy kizárólag 
olyan beszállítókkal és forgalmazókkal állunk szerzõdéses kapc-
solatban, akiknek ISO minõsítése van. Ezáltal garantáljuk, hogy 
a gyászolók a kiválasztott minõségben kapják meg a termékeket. 
A bemutatóteremben látható kellékek a honlapunkon is meg-
tekinthetõek (www.btirt.hu).

- Simóka Kálmánné dr. -

A bemutatóterem nyitvatartási ideje:
Hétfõtõl-csütörtökig : 8.30 – 16.00 óráig, Pénteken: 8.30 – 13.30 óráig
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A Pé csi Köz te me tõt, a má so dik év ez red, utol só év szá za dá nak, 
kez de tén a vá ros dé li ha tá rán ala kí tot ták ki, a vá ro si köz gyû lés 
ál tal meg pá lyáz ta tott, s meg sza va zott ter vek alap ján.

A be já ra ti ka pu, a ra va ta lo zó, az utak ki ala kí tá sa, sír bolt ok 
épí té se mi att a meg nyi tás dá tu ma több ször mó do sult. A „Pé csi 
Nap ló” a kö vet ke zõ ket ír ta az elõ ké szü le ti mun ká la tok ról: „A 
te me tõ oly szép, a sír he lyek el he lye zé se oly sza bá lyos lesz, hogy 
a pé csi hez ha son ló te me tõ je nem lesz az or szág nak.” 

A te me tõ ava tás ra, 1904 ok tó ber 31-én, Min den szen tek nap-
ján ke rült sor, ami kor Kár oly Ig nác apát-plé bá nos el vé gez te az 
egy há zi szer tar tást. Az el sõ el hunyt, akit a Pé csi Köz te me tõ ben 
el te met tek Sze men Józsefné 23 éves fi a tal as  szony volt, s ezt kö vet-
te no vem ber 11-én a 43 éves Dienel Gyu la csá szá ri-ki rá lyi fõ had-
nagy, akit már a ra va ta lo zó ból kí sér tek az utol só út ra. 

A köz te me tõt a vá ro si tör vény ha tó ság köz pon ti te me tõ ként 
ha tá roz ta meg, aho vá val lás kü lönb ség nél kül le he tett te met kez ni, 
és meg nyi tá sa után a töb bi te me tõt azok be tel té ig le he tett hasz-
nál ni. 

A te me tõt par cel lák ra és sír hely so rok ra osz tot ták, az el évü lé si 
idõt 30 év ben szab ták meg, az el sõ egy sé ge ket nagy be tûk kel, a 

má so di ka kat ró mai szá mok kal, míg az egyes sí ro kat arab, a sír-
bol to kat ró mai szá mok kal je löl ték. A par cel lák ba va ló te me tés 
fo lya ma tos volt, kü lön te met ték a fel nõt te ket és a gye re ke ket. 
Ez zel egyi de jû leg meg kez dõ dött a meg szûnt te me tõk bõl va ló 
át szál lí tás. 

Kü lön vá lasz tot ták a dísz sír he lye ket, meg ha tá roz ták a sír bolt-
ok és az el sõ, má sod, har mad, ne gyed, ötöd osz tá lyú sí rok he lye it, 
va la mint a fel nõtt, és a gyer mek – sí rok mé re tét is. 

A ha lot tak fõ könyv ét, és sír bolt ok köny vét a te me tõ fel ügye lõ 
ve zet te. 

Az ak ko ri pi a ci vi szo nyok nak meg fe le lõ en sza bá lyoz ták a 
te me té si költ sé ge ket. Az I. vi lág há bo rú ide jén, új te me tõi díj sza bás-
ról ha tá roz tak, amely a na gyot vál to zó pi a ci vi szo nyo kat kö vet te. 

A köz te me tõ bõ ví té sé re elõ ször 1922-ben ke rült sor, majd 
1930-ban egy olyan sza bály ren de let re, amely ki mond ta, hogy min-
den te me tõ ben ha lot tas há zat kell épí te ni, a ha lot tat ko por só ban, 
bi zo nyít ván  nyal el lát va oda kell szál lí ta ni, s on nan el te met ni. 

A ra va ta lo zó ki bõ ví té sé rõl 1932-ben ha tá roz tak, a ter ve ket 
Gosztonyi Gyu la épí tész mér nök ké szí tet te el. 

A te me tõ ká pol na lé te sí té se már 1902-ben fel me rült, majd 
1920-ban is mét fel ve tõ dött, hogy szük ség sze rû a fel épí té se. Gyûj-
tés, ado má nyo zás, az épí tés hez in gye nes mun ka fel aján lá sa. A 
Vá ro si Köz gyû lés in gye nes te rü le tet aján lott fel, majd a ká pol na 
ter ve zé sé re pá lyá za tot hir det tek, akár csak an nak fel épí té sé re, va la-
mint bel sõ mun ká la ta i nak el vég zé sé re. 

A Szent Mi hály ká pol na szent mi sé vel egy be kö tött ün ne pé lyes 
meg ál dá sá nak idõ pont ja 1933. jú li us 9. A ter ve zõk, ifj. Nendtvich 
An dor és Weichinger Kár oly épí té szek ne vét, va la mint a ká pol-
nát fel szen te lõ Vi rág Fe renc pé csi me gyés püs pök- aki ala pí tó is 
volt- va la mint a töb bi ala pí tó ne vét az elõ csar nok ban fel irat õr zi. 
A ká pol na or go ná ja 1934-ben  – két szek ré nyes, két manuálos, 
pne u ma ti kus fúj ta tó jú, 1042 síp pal, - a vi lág hí rû Ang ster or go na 
gyár ban ké szült. 

Az 1960-as esz ten dõ ben át fo gó an sza bá lyo zás ra ke rült a te me-
tõk rend je. A be ke rí tést, a te me tõn be lü li be osz tást, s a már ak kor 
szo kás sá vált ur na te me tést sza bá lyoz ták. Örök em lék sí ro kat, dísz-
sír he lye ket je löl tek ki. 

Ezt kö ve tõ en 1972-ben, majd 1983-ban újabb ren de le tek szü let-
tek a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl.

A rend szer vál toz ta tás után – a te met ke zé si vál la lat szer ke-
ze ti át ala kí tá sá val, amely ben 25 kör nyék be li te le pü lés érin tett 
– a Bel ügy mi nisz té ri um 1994-ben a me gyei te met ke zé si vál la lat 
mû köd te tõi és vál lal ko zói va gyo nát – Pécs Me gyei Jo gú Vá ros 
tu laj do ná ba ad ta át. 

 A 100 esz ten dõs Pé csi Köz te me tõ tör té ne tét, a cen te ná ri um 
al kal má val megjelenõ könyv õr zi majd, az utó kor szá má ra. 

100 éves a Pécsi Köztemetõ

Pillanatképek az elmúlt évszázadról
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„Sok-sok nemzet ifjai kik e földben nyugosztok,
Ellenség, vagy a mi magyar véreink voltatok,
Emlékezés szárnyán üzen néktek az utókor,
Lelkünkben örökké éltek, csak a testetek por.”
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A fo tó kat Tám Lász ló fo tó mû vész ké szí tet te • Ös  sze ál lí tot ta: Pet rich Csa ba 
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Mi lyen ér de kes, gon dol ja Jut ka a ra va ta lo zó hoz kö ze led ve 
- ha hi deg az idõ a te me tõt min dig me le gebb nek ér zem, most 
hogy tom bol a nyár, itt hû vö sebb van. Ez az ér zés azon ban nem 
so ká ig tar tott. A ra va ta lo zó nál se hol egy fa, a tû zõ na pon gyü-
le kez tek a gyá szo lók. Jut ka kö rül néz s meg ál la pít ja, alig is mer 
va la kit a fe ke té be öl tö zött em be rek kö zül. Ta más ki ál lí tá sa i ról 
egy-két is me rõs arc, és a ba rá tok, akik õt is ma guk kal 
hoz ták. Hi á ba, mes  szi re jöt tek, az or szág má sik 
vé gé be, ahol Ta más ék csa lá di sír bolt ja már 
nyi tot tan vár ja az új „la kót”. 

Bent a ra va tal nál is áll nak már, 
biz tos a test vé rei, az elõbb va la ki 
mond ta, hogy az édes any ja nem 
jö he tett el, mert na gyon be teg. 
Az élet sok szor el ját szott gyû lö-
le tes pil la na ta, ami kor az idõs 
be teg em ber túl éli gyer me-
két. Ta más is be teg volt, szól 
ma gá ra Jut ka, de mind járt 
cá fol ja is, - de nem any  nyi ra, 
és fi a tal volt. 

Több he te tart ez a bor-
zasz tó ál la pot. Ta mást ham-
vasz tot ták, meg a kli ni ka is 
ki kér te, ahol éve kig ápol ták, 
az tán a csa lád nak is köz be-
jött va la mi, így az tán a te me-
tés na gyon el hú zó dott. Va la hol 
ol vas ta, hogy az élõk csak ak kor 
nyug sza nak meg, ha a ha lott a föld 
alatt van. Mi lyen ször nyû mon dás, 
még is most úgy ér zi, igaz le het, s vár ta 
tõ le a meg nyug vást.

Ta más ha lá la mély sé ge sen meg ráz ta. Hús vét 
elõtt pén te ken járt ná la, ar ról be szél get tek, hogy Ta más 
el jöj jön-e az ün ne pek re hoz zá, az tán meg egyez tek, hogy majd 
in kább má jus 1-én, s ak kor el hoz za a kis fi át is, hadd ta lál koz zon 
Jut ká val. Ta más so kat me sélt a fi á ról, s Jut ka tud ta a fiú is tud 
õró la. 

Meg pró bált be hú zód ni ki csit az ár nyék ba, még van egy 
kis idõ. Egy ma gas idõ sebb fér fi jött oda hoz zá, be szélt egy pár 
mon da tot a te me tés rõl, s már ami kor el ment, ak kor jött rá Jut ka, 
hogy Ta más báty ja volt. 

Sem mi sem tud ta el té rí te ni sze mét és gon do la ta it, a ra va tal ra 
he lye zett ur ná ról, amely egy fe hér ken dõ vel volt le ta kar va. Egy-

re is mé tel get te ma gá ban, hogy nem, az már nem Ta más, csak 
por van ben ne. Ta más itt van a szí vé ben, a töb bi e ké ben, akik 
sze ret ték és ké pe i ben. „Ne gon dolj rám, ha ve lem vagy!” szok ta 
mon da ni ne ki Ta más, s most ez a mon dat lük te tett az agyá ban.  

Elõ re tud ta, hogy nem fog sír ni. So sem sírt, ami kor iga zán 
fájt va la mi. Így volt ez egész ed di gi éle té ben, mi ért len ne most 

más kép pen. Õ már el si rat ta Ta mást az nap éj sza ka, ami kor 
meg tud ta, hogy meg halt.

Hús vét utá ni el sõ mun ka na pon, hív ták fel 
Ta más ba rá tai, hogy az ün ne pek alatt nem 

volt-e ná la, mert lo csol kod ni hív ták 
és nem nyi tott aj tót, nem vet te fel a 

te le font. Ab ban a pil la nat ban rossz 
ér zé se tá madt, meg bor zon gott, 

s bár men  nyi re pró bált nem 
tu dott a mun ká já ra kon cent-
rál ni. Az tán nem so ká ra új ra 
hív ták a ba rá tok, hogy meg-
ta lál ták Ta mást a la ká sá ban, 
már két nap ja ha lott volt. 
Õrü let! Na po kig nem akar ta 
el hin ni, az tán két ség be es ve 
fag gat ta ma gát, hogy nem 
hi bás-e. Hát ha még is ná la lett 
vol na Húsvét-  ko r… Ta lán 

akkor…Még az a tény sem 
té rí tet te el az ön mar can go lás tól, 

hogy vé gül Ta más dön tött úgy, 
hogy majd az ün ne pek után jön. 

Az tán hos  szú - hos  szú na pok vá ra-
ko zá sa és té pe lõ dé se után meg jött a 

bon co lá si jegy zõ könyv, amely ki mu tat ta, 
hogy ha azon nal or vos hoz vi szik, ak kor sem 

le he tett vol na meg men te ni. 
Jut ka a te me té sig szin te ön kí vü le ti ál la pot ban élt. Töb-

bet gon dolt Ta más ra, mint egész is me ret sé gük alat t. Ak kor, ha 
jött, ha te le fo non be szélt ve le, min dig örült, de ha nem volt ve le, 
nem igen gon dolt rá. Most ál lan dó an ná la jár tak a gon do la tai. 
Ezer szer, tíz ezer szer fel tet te a kér dést. Mi ért?

Fi a tal pap ér ke zik, hogy meg ad ja a vég tisz tes sé get. 
A ra va tal egyik ol da lán a csa lád, Ta más báty ja, nõ vé re, há zas-

tár sa ik kal. Ott áll a kis fia, sá padt arc cal, meg ret tent sze mé ben 
ér tet len ség. Hét éves, va jon mi ma rad meg Ta más ból az em lé ke-
ze té ben? Jut ka leg szí ve seb ben ma gá hoz szo rí ta ná. 

Ké sõ, sut tog ja ma ga elé.  

Sas Erzsébet

Tamás, Jutka és a temetõ 
II. rész - Késõ
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Ta más ba rá tai ka ron fog ják, és a ra va tal má sik ol da lá ra ve ze-
tik. Igen, így van ez jól, hisz Ta más leg jobb ba rá tai kö zé tar to-
zom, gon dol ja Jut ka. 

Mi köz ben a fi a tal pap az el mú lás ról be szél, Jut ka sze me elõtt 
éle sen ki raj zo lód nak Ta más vo ná sai, ahogy a te me tõ ben sé tál gat-
va be szél get tek. Va la mi mar ko lás  sza a szí vét, bár tud na sír ni, 
de hát úgy sem si ke rül. Gyöt ri ma gát, pe dig tud ja Ta má son már 
sem mi és sen ki sem se gít he tett. Ta lán ha iga zán sze ret ni tud ta 
volna…S megint jön nek a talánok. Ha ve le lett vol na, ta lán ész-
re ve szi az in tõ je le ket. 

Va la ki ért min dig fel ál doz zuk ma gun kat, mi ért nem azért, 
aki meg ér dem li, mé lyí ti el ma gá ban még job ban az ön vá dat. 
Min den ki sír kö rü löt te, még a fér fi ak nak is kön  nyes a sze mük. 

Az ur nát, a ren ge teg ko szo rú val ko csi ra rak ják és el in dul 
a me net, hogy utol só út já ra kí sér je Sze ge di Ta mást. A ba rá tok 
fel em le ge tik eré nye it, idé zik mon dá sa it. Sok jó ba rát ja volt, gon-
dol ja Jut ka jól esõ en. Jó lett vol na elõbb meg is mer ni õket, jó lett 
vol na iga zán kö zé jük tar toz ni. Ta más sok szor hív ta, hogy jöj jön 
el hoz zá, be mu tat ja a ba rá ta it, a kö zös bu lik ra is min dig agi tál ta. 
Ta lán azu tán hogy hall ga tó la go san meg ál la pod tak, iga zán csak 
ba rá tok lesz nek, el is ment vol na. Ez vi szont nem sok kal a tra gé-
dia elõtt tör tént.

Jut ka vé ge lát ha tat lan nak érez te ezt az utat. Ere je vé ge fe lé 
járt. Egy re csak azt haj to gat ta ma gá ban, hogy – Ta más kám 
bo csáss meg, hogy nem tud ta lak sze re lem mel sze ret ni. Tu dom, 
hogy meg ér de mel ted vol na. Sõt, te vol tál az egyet len, aki iga zán 
meg ér de mel te vol na. Hidd el én pró bál tam azt a má si kat el fe lej-
te ni, én akar ta lak sze ret ni, de nem si ke rült. Gon do la tai ide, oda 
csa pong tak, eszé be ju tott, hogy Ta más egy szer hív ta egy há rom 
na pos kül föl di út ra. Fo gal ma sincs mi ért nem ment el. So ha nem 
ment el Ta más la ká sá ra sem, pe dig ezer szer kö nyör gött, hogy 
jöj jön, vá las  szon a ké pei a raj zai kö zül, me lye ket úgy szórt szét 
ma ga kö rül, mint ha az zal akar ta vol na el ér ni, hogy mi nél több 
em ber ott ho ná ban, gon do la ta i ban, szí vé ben ott le gyen. 

Jut ká ban va la mi tu dat alatt mû kö dött, nem akart fáj dal mat, 
csa ló dást okoz ni, el ül tet ni ben ne a re ményt, hogy ha eze ket a 
meg hí vá so kat el fo gad ja, akko r…

Ta lán azért volt mind ez, mert ha va la ki, Jut ka iga zán tud ta, 
hogy nincs an nál fáj dal ma sabb, õr jí tõbb do log a vi lá gon, mint ha 
va la ki hi á ba re mény ke dik. 

Meg akar tam vé de ni ma gam el len- gon dol ta meg bor zad va 
Jut ka.

A me net las san a sír bolt hoz ért. Jut ka pont rá lá tott a nyí lás ra, 
aho vá be tet ték Ta más ur ná ját. Leg szí ve seb ben oda ro hant vol na, 
meg si mo gat ni, meg mon da ni ne ki, hogy so sem fog ja el fe lej te ni, 
de csak állt, mert tud ta az em be re ket meg bot rán koz tat ná és 
egyéb ként is ké sõ. 

On nan esz mélt fel, hogy vé ge a te me tés nek, hogy az egyik 
ba rát be le ka rolt, és las san el in dul tak a ki já rat fe lé. 

Va la ki ne vén szó lí tot ta, há tul ról át ka rol ta és zo kog va csó kol-
gat ni kezd te. Jut ka alig ér tet te, mit mond. 

-Köszönöm, hogy meg szé pí tet ted az öcsém utol só hó nap ja it, 
kö szö nöm, hogy sze ret ted. Édes anyánk min den kép pen sze ret-
ne meg is mer ni, sze ret né tud ni, ki az, akit az õ Ta más fia olyan 
ra jong va sze re tett. -Tamás nõ vé re, súg ta oda a Jut kát kí sé rõ 
ba rát.

Jut ka döb ben ten állt. Szó val Ta más, oda ha za a csa lád ban 
nem ba rát ként em le get te õt. A zo ko gás sal küsz kö dõ nõ vér nek 
csak egyet len szót tu dott vá la szol ni. Ké sõ. 

Oda ha za elõ vet te Ta más le ve le it, ná la raj zolt ké pe it, le ült 
ve lük, néz te, de nem lát ta õket.

Szí vé be és agyá ba mind han go sab ban és ke gyet le neb bül 
dö röm bölt ez a szó: ké sõ.

A meg vál tó sí rás min den rossz gon do la tot el mo sott. Ami 
meg ma radt, egy iga zi, tisz ta sí rig tar tó ba rát ság em lé ke. 

/A szer zõ nek 1994-ben meg je lent „Szél ben” cí mû kö te té bõl. 
Az el sõ rész a Ma gyar Te met ke zés cí mû Ke gye le ti Ki ad vány jú ni-
u si szá má ban olvasható./ 

Utó irat:
Ta más ha lá lá nak el sõ év for du ló já ra, ba rá tai tisz te lõi ki ál-

lí tást ren dez tek ké pe i bõl és raj za i ból. A ki ál lí tást szer ve zõ 
fel hív ta Jut kát, hogy ne jöj jön el a ki ál lí tás meg nyi tó ra, ha nem 
más nap egye dül vár ja. Fur csa ké rés volt, de Jut ka tel je sí tet te. 
Más nap, ami kor a ki ál lí tó te rem be be lé pett az aj tó val szem be ni 
kép szí ven ütöt te. Ta más utol só fest mé nye volt, mely re gyö nyö-
rû be tû i vel rá ír ta Jut ka ver sét, amely egy vers cik lus el sõ ver se 
volt. Ak kor döb bent rá mit je len tet tek Ta más sza vai, ami kor azt 
mond ta, hogy csak azért sze re tett vol na Hús vét kor ven dég ség be 
jön ni Jut ká hoz, mert van szá má ra egy kü lön le ges aján dé ka. Hát 
ez a kép lett vol na… Õk ket ten ké szül tek egy kö zös ver ses kö tet 
ki adá sá ra, mely ben Jut ka ver se i hez Ta más ké szí tet te vol na az 
il luszt rá ci ót. A ver sek a Ma gány ról szól tak, s Ta más ka rá csony 
elõtt vit te el õket az zal, hogy ol vas gas sa, és ter vez ges se a raj zo-
kat. Ezek sze rint az el sõ elkészült…Késõ! 

A ver sek, - fény má so ló és szá mí tó gép elõt ti idõ ben – kéz zel 
írot tan Ta más la ká sán a töb bi, má sok ál tal fe les le ges ka cat tal 
együtt ki do bás ra ke rül tek, Jut ka so sem kap ta vis  sza õket. Ta más 
báty já nak jó vol tá ból vi szont meg kap ta az el sõ ver sé re fes tett 
ké pet, vi ga szul és örök em lé kül. 

Az öt ven vers bõl ti zen há rom ver set si ke rült rész ben, vagy 
egész ben a meg ma radt jegy ze tei 
alap ján új ra ír nia, amit Ta más ha lá-
lá nak ti zen har ma dik év for du ló ján 
egy em lék fü zet ben ki adott.
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A MENINA Szlo vé nia egyet len te met ke zé si kel lé ke-
ket gyár tó vál la la ta. Az 1952 –  ben ala kult  MENINA Rt. 
fej lõ dé sé ben az 1964-es év volt je len tõs, ami kor meg kezd-
ték a  te met ke zé si kel lé kek gyár tá sát. Ma a 
ter me lé si prog ram ban 
sze re pel  a ko por-
sók, szar ko fá gok, 
ur nák, sír em lé-
kek és ha lot-
tas  há  zak 
fel sze re-
lé sé nek 
g y á r  t á  s a 
is. Évi tel je sít-
mé nye 65.000 
ko por só és más 
te met ke zé si kel lé kek.  Az ös  szes ter mék 28%-át ké pe zi a 
szlo vén pi a con tör té nõ ér té ke sí tés és 72%-át a ki vi tel. A 
ki vi tel ben meg ha tá ro zó a né met pi ac ez után kö vet ke zik a 
hor vát, a ma gyar, az oszt rák, a bel ga és a sváj ci pi ac.

A MENINA ter mé kek leg na gyobb ma gyar or szá gi for-
gal ma zó ja az E & P Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. amely 
a gyár ter mé ke i nek szé les kö rét kínálja a ma gyar fel hasz-
ná lók nak.

FEHÉR KOPORSÓ

E&P Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
Kecskemét, Má ria Krt. 24.
Telefon/Fax: 06-76/328-869



Jö võ né zõ:  T E M E X P O  2 0 0 5
Hí rek: 
Te le pü lés üze mel te té si Ta nács (TT.) so ros ülé sé rõl
- Au gusz tus ban tar tot ta so ros ülé sét a TT., aho vá meg hí vást ka pott a Temetõkertészek és Fenn tar tók Egye sü le te is. A Bel ügy-

mi nisz té ri um ban lét re jött ta lál ko zón több fon tos té má ban foly tak ér dek egyez te té sek Dr. Buj do só Sán dor ön kor mány za ti he lyet tes 
ál lam tit kár Úr, és Majsai Sán dor BM fõ osz tály ve ze tõ Úr köz ben já rá sá val. Konk rét dön tés nem szü le tett, de az irány vo na la kat meg-
ala poz ták az egyes részt ve võk ál tal al ko tott vé le mé nyek - el len vé le mé nyek alap ján. A meg je len tek to váb bi egyez te té se ket szor gal-
maz tak, an nak ér de ké ben, hogy a le he tõ leg több dön tés kon szen zus sal szü les sen.

El nök sé gi, ve ze tõ sé gi ülés rõl:
- Az ak tu á lis ve ze tõ sé gi gyû lés Nyír egy há zán ke rült meg ren de zés re 2004. szep tem ber 8-án. Az elõ zõ ta pasz ta la tok ból 

ki in dul va is mé tel ten az OTEI. el nök sé gi ülés sel egy idõ ben zaj lot tak a meg be szé lé sek a két, szo ro san ös  sze füg gõ cé lú egye sü let 
mun ká já nak, együtt mû kö dé sé nek vi tat ha tat lan ha té kony sá gát nö vel ve ez zel. Mind két szer ve zet mun ká ját érin tõ jog sza bá lyi vál to-
zá sok kal kap cso la tos kö zös esz me cse re bi zo nyít ja, hogy együtt – egy más szak te rü let ét meg is mer ve – tu dunk a leg ha té ko nyab ban 
olyan dön té se ket hoz ni, ame lyek elõ se gí tik mind a tör vény al ko tók mun ká ját, mind a szak mán be lül dol go zók ér de ke it.

- Ez zel egy idõ ben je len tet te be új köny vé nek meg je le né sét Pus kás Bé la, 
akit mun kás sá gá ról, szak mai múlt já ról már töb ben is mer het nek az ol va sók 
kö zül. A most el ké szült monográfia Kaposfüred múlt ját, kul tú rá ját mu tat ja be. 
A szer zõ ezt nem a  meg szo kott for má ban te szi, ha nem az õsi csa lá dok szo ká sai 
alap ján kö ze lí ti meg a te le pü lés min den nap ja it, sa ját ku ta tó mun ká ját öt vöz ve a  
már fel dol go zott for rá sok kal, fo tók kal, do ku men tu mok kal.

Nagy örö münk re szol gált, hogy a ve ze tõ ség tag ja i nak név re szó ló de di ká ci ó-
val el lá tott pél dá nyo kat ajándékozott.

- Pél da ér té kû el ha tá ro zás szü le tett az éven-
te is mét lõ dõ te me tõ ker té sze ti ki ál lí tás jö võ-
re vo nat ko zó ter ve i rõl is. Az elõ zõ évek-
ben meg ren de zés re ke rü lõ TE ME TÕ-
KERT Kon fe ren ci ák (1999-2004) 
vi tat ha tat la nul nagy si kert arat-
tak a ha zai lá to ga tók kö ré ben, de 
egy re in kább kezd tek fel ke res ni 
ben nün ket kül föl di lá to ga tók, 
és ki ál lí ta ni szán dé ko zók is. A 
ren dez vé nye ink mé re te, és te me-
tõ ker té sze ti jel le ge kezd te ki nõ ni 
ma gát, és a kö ze li jö võ re gon dol va új 
célt tûz tünk ki ma gunk nak:

NEM ZET KÖ ZI SZAK KI ÁL LÍ TÁS, és KON FE REN-
CIA. Mind a szak mai ve ze tés, mind az OTEI 

el nök sé ge üd vö zöl te elképzeléseinket, és 
csat la ko zott a meg va ló sí tás ra fel kért 

team-hez. Az elõ ze tes ter vek sze rint a 
T E M E X P O   2 0 0 5
ne vet kap ná a ren dez vény, és  

Nyír egy há zán ke rül ne meg ren de-
zés re. A ki ál lí tás ra több pro mi nens 
sze mély is véd nök sé get vál lalt, de 

a szer ve zés ben a fõ sze re pet Szek ré-
nyes And rás a Sza bolcs Szatmár-Bereg-

megyei te met ke zé si vál lat igaz ga tó ja vál-
lal ta. 

A temetõkertészek ré szé rõl Do bos Já nos, az OTEI ré szé rõl Mar ján Ti bor se gí ti a szer ve zést.
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1. Budapest

-  Fiumei úti sírkert
  Fiumei út 16.
- Budafoki temetõ
  Temetõ u. 12.

2. Fejér megye

- Zsidó temetõ
  Lovasberény, Széchenyi u.

3. Gyõr-Moson-Sopron megye

- Fertõszentmiklósi temetõ

4. Hajdú-Bihar megye

- Debreceni Honvédtemetõ
  Debrecen, Honvédtemetõ u.
- Keleti temetõ
  Hajdúböszörmény, Külsõ-Hadházi út 

5. Pest megye

- Izraelita Kegyeleti park
  Gödöllõ, Fürdõ u. 4.
- Izraelita temetõ
  Isaszeg

6. Somogy megye

- Kaposvári Keleti temetõ
  Kaposvár, Mezõ u. 2.

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
- Nyíregyházi Északi temetõ

8. Vas megye

- Hegyhátkisbér, temetõ
  Bélbaltavár
- Szõllõsi temetõ
   Szombathely, Szent Gellért út és Rumi út 
sarka
- Szent Márton úti temetõ
  Szombathely
- Vaskeresztes két régi temetõje
  Vaskeresztes

9. Veszprém megye

- Zsidó temetõ
   Sümeg, a város szélén, a 84-es út mentén
- Mártírok úti (Alsóvárosi) temetõ

  Veszprém, Mártírok út
10. Zala megye

Temetõk az Õrségben
Kerceszomor-Bajánsenye-Kerkáskápolna-
Szentgyörgyvölgy-Velemér

11. Románia

Házsongárdi temetõ

Kolozsvár/Cluj-Napoca, 
St. Avramiancu nr. 24-28.
Református temetõ
Nagyenyed/Aiud

„Lélegzõ örökségünk...”
A kulturális Örökségvédelmi Hivatal ebben 

az évben szeptember 18 – 19 – re szervezte 
meg a Kulturális Örökség Napjait. Elindulni, 
meglátni megismerni, felfedezni, védeni… 
ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára immáron 
ötödik alkalommal a szeptemberi épületláto-
gató hétvégét a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal.”Ha azt feltételezzük, hogy mind-

enki ismeri már közvetlen lakókörnyezetét, annak történetét-
történelmét, szépségeit, érdekességeit, akkor valóban aktuális 
az elindulni jelszava. Kerekedjünk útra hát, nézzük, mi van egy 
kicsit messzebb tõlünk! Ülhetünk autóba, szállhatunk vonatra, 
külön búszra, kerékpárra, hajóra, nosztalgia-kisvasútra, de nyu-

godtan hagyatkozhatunk a legmegbízhatóbb jármûre, a saját 
lábunkra. 100 séta vezet hegyen-völgyön, temetõben, botanikus 
kertben, barlangban és tanösvényen. 420 épület és helyszín várja 
azokat, akik kíváncsiak arra a hihetetlen gazdagságra, értékre, 
ami felhalmozódott hazánkban az évszázadok során, és készek 
meglátni azt is, ami nem tudott felhalmozódni, mert tönkre-
ment. A lélegzõ örökségünk központi témája hangsúlyozza a 
természeti és épített örökség egységét, szerves összetartozását, 
és segít megismerni jellegzetességeit.” Számunkra külön öröm, 
hogy ebben az évben számos – a kulturális örökségünk részét 
képezõ – temetõ került be a programba.

- Káspus -

A javasolt kulturális értékek közül a temetõket ajánljuk az alábbiak szerint:
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Kirándulás Prágában

A Du nán tú li Te met ke zé si Egye sü let szer ve zé sé ben Dr. 
An dor Fe renc ve ze té sé vel szak mai ki rán du lás ra ke rült sor Prá-
gá ban. A szá mos él ményt és lát ni va lót nyúj tó út so rán a prá gai 
vár ban meg cso dál tuk a Szent Vitus szé kes egy há zat. Alap kö vét 
1344 -  ben Lux en bur gi Já nos fi a i val, Ká rol  lyal és Já nos Hen rik-
kel rak ta le. A ka ted rá lis épí té se több száz éven ke resz tül ki sebb 
– na gyobb mgsza kítá sokkal folyt. Vég le ges alak ját 1892 – kap ta 
meg. Hos  sza 124 m, szé les sé ge a ke reszt ha jó ban 60 m, a fõ ha jó 
ma gas sá ga 33 m. A ka ted rá lis ban 8 ká pol nát épí tet tek be. A leg-
be cse sebb hely az a ká pol na, ahol Szent Ven cel nek a cseh föld 
vé dõ szent jé nek a föl di ma rad vá nya it õr zik. Szá munk ra a ka ted-
rá lis leg ér de ke sebb ré sze a Zsig mond ká pol na volt, ahol Bá tho ry 
Zsig mond er dé lyi fe je de lem van el te met ve.

A lát vá nyos prog ra mok ból ki emel ke dett a Prá ga Köz pon-
ti Te me tõ jé be tett lá to ga tá sunk. Cso por tun kat Milan Zima 
tech ni kai igaz ga tó fo gad ta, aki a ra va ta lo zó épü le té ben adott 
tá jé koz ta tást a te me tõ rõl és a kre ma tó ri um ról. El mond ta, hogy 
Prá gá ban 14 te me tõ van a leg na gyobb az, ame lyik ben va gyunk. 
A 10 hek tá ros te me tõt 1885 – ben hoz ták lét re. Nap ja ink ra 16100 
sir, 906 krip ta, 4270 ko lum bá ri um ta lál ha tó benne.1992 – ben 
vá lasz tot ták szét a te met ke zé si szol gál ta tást és a te me tõ üze mel-
te tést.  Prá gá ban 18 te met ke zé si szol gál ta tó áll a hoz zá tar to zók 

ren del ke zé sé re. Cseh or szág ban és Prá gá ban is a tör té nel mi 
ha gyo má nyok mi att nagy számú a ham vasz tá sos te me tés. Je len-
leg mint egy 95 % - os ezen te me té sek ará nya. 1929–ben épí tet ték 
az el sõ kre ma tó ri u mot. Prá gá ban két kre ma tó ri um mû kö dik, 
ket tõ il let ve négy ke men cé vel. Az el hunyt bú csúz ta ta tá sa a 
kre ma tó ri um épü le té ben ki ala kí tott ra va ta lo zó ban tör té nik. A 
bú csú za tás vé gén az el hunyt ko por só ját lift vis szí le a ke men-
cék hez. Ham vasz tás hoz a leg kü lön bö zõbb áru és mi nõ sé gû fa 
és pa pír ko por sót. hasz nál nak. A hoz zá tar to zók meg néz he tik a 
be ke ze lést. A tá jé koz ta tót kö ve tõ en meg néz het tük a ham vasz tót 
majd rö vid sé tát tet tünk a te me tõ ben. A sé ta so rán meg te kin tet-
tük a Havel csa lád va la mint több ne ves cseh po li ti kus sirhe lyét. 
Egyet len te rü le ten ál la pít hat tuk meg, hogy job ban ál lunk. A 
ma gyar te me tõk gon do zot tab bak, tisz táb bak. A szak mai prog-
ram má so dik ré szé ben el men tünk az új zsi dó te me tõ be, ahol 
Franz Kaf ka sír em lék ét néz te meg a cso port. Az egy négy zet ki-
lo mé te res te me tõt négy em ber üze mel te ti. Öröm volt lát ni, hogy 
az im po záns sír em lé kek és a ter mé sze ti kör nye zet össz hang ját 
mi lyen jól ala kí tot ták ki.

Franz Kaf ka (1883 – 1924) Prá gá ban egy zsi dó nagy ke res ke-
dõ fi a ként lát ta meg a nap vi lá got. A biz to sí tó tár sa sá gi jo gász 
az egész vi lág iro da lom ban egye dül ál ló pró zai élet mû vet ho zott 
lét re né met nyel ven. Szin te min den mû vé nek több je len tés ré te-
ge van a gro teszk bõl a tra gi ku sig, az ab szurd tól a fenn köl tig. 
Élet mû vé nek fenn ma ra dá sát ba rát já nak kö szön het jük, aki a 
vég ren de let el le né re nem sem mi sí tet te meg azo kat. El sõ ma gyar 
for dí tó ja Márai Sán dor volt.

Pus kás Bé la
Püs pö ki Edit
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„Az elmúlás kegyhelye”

Házsongárdi temetô
Ko lozs vár több mint 400 éves sír kert je, a 

Házsongárd, mint min den õsi te me tõ, nem csak 
az el mú lás kegy he lye, ha nem a ma gyar kul tú ra 
pan te on ja is, és szá mos ma gyar tu ris ta cso port  
prog ram já nak ré sze. Meg il le tõd ve, a hely szel le-
mé tõl át hat va lé pünk be a “Ma gyar Pan te on ba.” 
Ide gen ve ze tõnk Gergelyné Tõ kés Er zsé bet. 

“Ko lozs várt öt fe le ke zet van s csak egy kö zös te me tõ. Ha 
a val lás a leg na gyobb szel lem gyü möl cse s a val lá sos ság nak a 
tü re lem a leg ma gasz to sabb ha zá ja, ak kor bi zo nyá ra so ha sem 
lát tam fi gye lem re mél tóbb he lyet Kolozsvárnál.“ - ír ta Szé che nyi 
1821-ben. Ho va lett ez a ha gyo má nyos tü re lem? A Mû em lék-
tör vény nem vé di a sí ro kat, a sír he lyek meg vál tá sa egy re ne he-
zebb. Fel ira tos fej kö vek meg dõl ve ál la nak vagy ép pen a föl dön 
he ver nek, a csa lá di krip ták, ma u zó le u mok fe de le tönk re ment, 
az esõ, hó lé áz tat ja õket, le mos sa va ko la tu kat. Sok sír ese té ben 
nem él nek a kö ze li ro ko nok, vagy  szü lõ hely ük tõl el sza kad va 
tá vol ra köl töz tek. Ha a sí rok meg vál tá sát si ke rült is meg ol da ni, 
kar ban tar tá suk kal ed dig - a csa lá don kí vül - jó for mán sen ki sem 
fog lal ko zott. Egy krip ta, sír em lék rend be té te le jó val meg ha lad ja 
egy ma Er dély ben élõ csa lád anya gi le he tõ sé ge it.

“Itt áll a te me tõ ta nú nak Fej fá in ma gyar még a szó ...“ ír hat ta 
Reményik Sán dor 1920-ban. Má ra már ez sem igaz. Bün tet le nül 
le ver he tõk, be zúz ha tók a kö vek, át ír ha tók a ne vek, le bont ha tók 
a ke rí té sek, be köl töz he tõk a krip ták. A gaz dát lan, meg vál tat lan 
sí ro kat fel ve ti a gaz. Amit a szán dé kos pusz tí tás, rom bo lás, az új 
“honfoglalás“ eset leg el ke rült, azt enyé szet re ítél a gon dat lan ság 
a kö zöny.

Ezen a hely ze ten akar tak vál toz tat ni a ko lozs vá ri ma gya-
rok Tõ kés Er zsé bet veztésével,  ami kor 1999-ben lét re hoz ták a 
Házsongárd Ala pít ványt. Az ala pít vány cél ki tû zé se ma gán sze-
mé lyek ado má nya it, ala pít vá nyok tá mo ga tá sát fel hasz nál va, 
éven te né hány sír em lék hely re ál lí tá sa, má sok fo lya ma tos gon do-
zá sa. A mun ká hoz el nyer ték az er dé lyi tör té nel mi ma gyar egy-
há zak tá mo ga tá sát, va la mint a ko lozs vá ri nagy múl tú ma gyar 
tan nyel vû is ko lák se gít sé gét. Mind nyá jan kép vi sel te tik ma gu kat 
a ku ra tó ri um ban, di ák cso port ja ik sír gon do zást vál lal nak. A ku ra-
tó ri um - s így az ala pít vány - fe le ke zet kö zi jel leg gel mû kö dik.

Az alapítvány mû kö dé si ke re tét egy elõ re az Er dé lyi 
Re for má tus Egy ház ke rü let biz to sít ja. A ku ra tó ri um igaz ga-
tói tiszt sé gé be Ger gely Istvánné Tõ kés Er zsé bet ta nár nõt 
ik tat ta be.

Az el ha nya golt, om la do zó krip ták hely re ál lí tá sa mel lett fon-
tos a ki sebb ja ví tá sok el vég zé se, fel irat ok új ra fes té se, le dõlt kö vek 
hely re ál lí tá sa és meg erõ sí té se, sí rok meg vál tá sa és gon do zá sa.

Az ala pít vány  min den le he tõ sé get meg ra gad an nak ér de-
ké ben, hogy támogatókat sze rez zen Er dély - de ta lán az össz-

ma-gyarság - leg pa ti ná sabb te me tõ kert jé nek a meg tar tá sá ra, 
ápo lá sá ra. Az ado má nyok át utal ha tók az Er dé lyi Re for má tus 
Egy ház ke rü let nek a Ro mán Ke res ke del mi Bank ko lozs vá ri fi ók-
já nál (B.C.R. Sucursala Cluj) meg nyi tott szám la szá ma i ra, je lez-
ve, hogy a Házsongárd Ala pít vány ré szé re (pentru “Fundatia 
Házsongárd“) tör tént az ado má nyo zás. A szám la szá mok: 
Episcopia Refommatá din Ardeal, Ocrotire Cimitir Házsongárd   

Paget Já nos sír em lé ke. Paget Já nos (John Paget) egy ko ri 
an gol föld bir to kos Ma gyar or szág ra nõ sült. Részt vett a 48-as sza-
bad ság harc ban, Bem tá bor nok szárny se géd jeként, me ne kül nie 
kell majd vis  sza jött. Maradandó dol go kat al ko tott: Ba la ton fü re-
den a múlt szá zad hat va nas éve i ben meg ho no sít otta az An na-
bá lo kat. A szõ lé szet és bo rá szat fej lesz té sé ben a filoxéria vész 
elleni ér de mei elévülhetelenek. Több szõ lõ faj ta meg ho no sítása 
kötõdik nevéhez 

Káspus
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Két kép az ülés rõl. Do bos 
Já nos fel vé te le i bõl.

A te me tõk rõl és te met ke-
zés rõl szó ló 1999. Évi XVIII. 
tör vény 32.§ sze rint “a szak-
mai al kal mas ság fel tét ele  
aki meg fe lel a kor mány ren-
de let ben, elõ írt ké pe sí té si 
fel té te lek nek. E fel té tel alól 
fel men tés nem ad ha tó. A tör-
vény vég re haj tá sá ról szó ló 
145/1999.(X.1.) Korm. Ren-

de let 51. § ki mond ja, hogy “A te met ke zé si szol gál ta tó nak te met-
ke zé si szol gál ta tó szak ké pe sí tés sel kell ren del kez nie. A 19/2001. 
(X.10) BM ren de let 8. Szá mú mel lék le te fog lal ko zik a “TE MET-
KE ZÉ SI SZOL GÁL TA TÓ” szak ké pe sí tés szak mai és vizs gáz ta-
tá si kö ve tel mé nye i vel. A mel lék let a fel kész tés kö ve tel mé nye in 
túl me nõ en egy ér tel mû en ír ja le a vizs gá ra bo csá tás fel tét ele it is:

- Kor ha tár: 21. élet év be töl té se.
-  Is ko lai vég zett ség: kö zép is ko lai érett sé gi (mó do sít va: 4 

év kö zép is ko la)
-  Szak mai gya kor lat: 2 éves te met ke zé si szol gál ta tás ban 

el töl tött gya kor lat
-  A szak mai fel ké szí tõ (el mé le ti-gya kor la ti) tan fo lya mon 

va ló rész vé tel,
-  Szak mai dol go zat el ké szí té se és bí rá lat ra tör té nõ 

be nyúj tá sa a vizs ga szer ve zõ in téz mény hez a szó be li 
vizs ga rész meg kez dé se elõtt 30 nap pal.

A tör vé nyi elõ írá sok alap ján a szé les kö rû elõ kész tõ mun ka 
in dult meg. A szak mai szer ve ze tek (OTEI, MATESZSZ) a vizs-
gá ra tör té nõ fel ké szí tés re Te met ke zé si tan köny vet ad tak ki. Az 
el sõ tan fo lyam a Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti Fõ is ko lai  Kar 
szer ve zé sé ben (Lé vai Pé ter, La ka tos Istvánné) öt hely szí nen 
(Bu da pest, Pécs, Veszp rém, Mis kolc, Kecs ke mét) in dult meg. 
Sa já tos hely zet te rem tõ dött az zal, hogy az elõ adók és vizs gáz ta-
tók egy ré szé nek szin tén el kel lett vé gez ni a tan fo lya mot il let ve 
le kel lett, vizs gáz ni. Az el lent mon dás fel ol dá sá ra 17 fõ ré szé re 

Kecs ke mé ten 2002 ok tó ber 25 én kü lön vizs gát szer vez tek. 
Ez zel meg te rem tõd tek a fel té te lei a to váb bi tan fo lyam ok nak és 
vizs gák nak. A Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti Fõ is ko lai  Kar 
szer ve zé sé ben 324 fõ te met ke zé si szol gál ta tást vég zõ sze mély 
vizs gá zott le. 11 fõt a fel té te lek hi á nya mi att uta sí tott el a vizs-
ga bi zott ság. Bu da pes ten Szer ve zé si és Ve ze té si Tár sa ság ál tal 
szer ve zett két tan fo lyam és a  Bu da pes ti Te met ke zé si Rt. ál tal 
a dol go zók ré szé re szer ve zett tan fo lyam hall ga tó it, szin tén a 
Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti Fõ is ko lai  Kar vizs gáz tat ta le. 
Esz ter gom ban az OK TÁV To vább kép zõ Köz pont szer ve zé sé ben 
két he tes kur zu sok ban öt tan fo lya mon 120 fõ vizs gá zott le.

Deb re cen ben a BO-DIA Kft. két tan fo lya mot in dí tott ahol 62 fõ 

tett si ke res vizs gát. A vizs ga bi zott ság a fel té te lek hi á nya mi att 4 fõ 
vizs gáz ta tá sát uta sí tot ta el. A Bogáts Ber ta lan ál tal irá nyí tott KFT. 
ki vá ló fel té te le ket és nagy sze rû elõ adó gár dát biz to sí tott a  tan fo-
lyam és a vizs gáz ta tás le bo nyo lí tá sá ra. A gya kor la ti fel ké szí tést a 
ka pos vá ri ta pasz ta la to kat is fel hasz nál va Tronka Ist ván szer vez te 
és haj tot ta vég re.  Ed dig több mint 500 fõ tett si ke res vizs gát, azon-
ban azt is tud juk, hogy a na gyobb cé gek 5- és 10 fõ kö zött vizs gáz-
tat ták le mun ka tár sa i kat an nak ér de ké ben, hogy ma ra dék ta la nul 
meg fe lel je nek a tör vény nek és a ke gye le ti elõ írá sok nak. Is mer ve 
azt, hogy kö zel 500 te met ke zé si vál lal ko zás van Ma gyar or szá gon, 
va ló szí nû sít he tõ, hogy több sze mély nem rendelkezik te met ke-
zé si szol gál ta tó vizs gával. A vizs gáz ta tás so rán a leg gya ko ribb 
prob lé ma az érett sé gi hi á nya, il let ve a 2 éves szak mai gya kor lat 
iga zo lá sa volt. Saj nos több eset ben rend õr sé gi fel je len tést kell 
ten ni ha mis iga zo lá sok mi att. Az is tény azon ban, hogy egyes 
te met ke zé si vál lal ko zá sok pi a ci po zí ci ó juk erõ sí té sé re pró bál ták 
fel hasz nál ni a ki ala kult hely ze tet. A tör vény ben elõ írt 5 éves 
ha tár idõ ok tó ber 1-én le jár. Et tõl a pil la nat tól kezd ve az il le té kes 
jegy zõk dol ga az, hogy el dönt sék, me lyik te met ke zé si vál lal ko zás 
foly tat hat ja to vább tör vé nyes ke re tek kö zött te vé keny sé gét. 

P. B.

Temetkezési szolgáltató tanfolyamok
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Ka pos vár me gyei Jo gú vá ros kép vi se lõ tes tü le te 2001 – be 
ren de let ben sza bá lyoz ta a ka pos vá ri te me tõk ben nyug vó ne ves 
sze mé lyek sír ja i nak gon do zá sá val kap cso la tos fel ada to kat. A 
vá ros vál lal ta, hogy éven te két ne ves sze mély sír em lék ét újít ja 
fel. Mi vel a vá ros anya gi le he tõ sé gei kor lá to zot tak  ezért ma gán-
sze mé lyek kez de mé nye zé sé re a So mogy Te met ke zé si KFT. 
szer ve zé sé ben Ka pos vá ri sír kö ves vál lal ko zók vál lal ták, hogy 
éven te tíz ne ves sze mély sír ját fel újít ják. Ne ves elõ de ink sír ja i-
nak fel újí tá sa olyan ön zet len gesz tus, amely mél tán vál tot ta ki a 
vá ros ve ze té sé nek és la kos sá gá nak el is me ré sét. El sõ al ka lom mal 
a vá ros ne vé ben 2003 ok tó ber 30 –án Szi ta Kár oly pol gár mes ter 
vet te át a Ke le ti te me tõ ben a  felújitott sír em lé ke ket. Eb ben az 
év ben  szin tén a Ke le ti te me tõ ben nyolc egy kor je les sze mély 
sír em lé ke va la mint a ra va ta lo zó elõt ti Má ria szo bor fel újí tá sá ra 
ke rül sor. 

A fel újí tott sír em lé kek át adá sá ra, az el huny tak em lé ke elõt ti 
tisz tel gésre ok tó ber 29–én ün ne pé lyes ke re tek kö zött ke rül sor. 
Né hány név a fel újí tan dó je les sze mé lyek kö zül: dr. Len gyel 
Ár pád jo gász a ber li ni olim pia bronz ér me se, Roboz Ist ván 
ki rá lyi ta ná csos, új ság író, író, köl tõ, Pazsinszky Sán dor ta nár, 
fes tõ mû vész Bacskai Bé la fes tõ mû vész , Zsu pán Gyu la mû la-
ka tos mes ter, Sol tész Emil ze ne is ko la igaz ga tó, Né meth Ist ván 
plé bá nos, Tar ján An tal pe da gó gus, szak író.

Roboz István királyi tanácsos, újságíró, író, költõ 
Keleti temetõ VII. szegély 17-18.
1826. október 20-án Kötcsén született. Iskolatársa volt Pápán 

Petõfinek és Jókainak. 1843-ban fejezte be jogi tanulmányait, 
majd részt vett a szabadságharcban. Élénk tevékenységet fejtett 
ki a dunántúli irodalmi életben. 1866-ban alapította a Somogy 

címû lapot, amelyet haláláig szerkesztett. A lapban ötven éven 
keresztül mutatta be Somogy politikai, társadalmi és kulturális 
életét. 1916. április 11-én hunyt el. Munkái: Pécsi sugárszálak 
(Pécs, 1852) Doguerratype (Pest, 1863) A tükörbõl (Kaposvár, 
1881) Ebben a sírban nyugszik Abafi Genovéva az elsõ magyar 

nõi repülõ.
Pazsiczky Sándor tanár-festõmûvész 
Keleti temetõ A. szegély 1881. március 6-án született 

Trencsénben. A budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola rajztanár 
képzõ tagozatán 1910-ben szerezte meg oklevelét. Tanárai 
voltak például Szinnyei - Merse Pál, Aggházy Gyula, Edvi Illés 
Aladár, Hegedûs László, Székely Bertalan festõmõvészek és 
Schulek Frigyes mûépítész, a Halászbástya megalkotója. 1910. 
szeptember 1-jén Kaposvárra került a Polgári Fiúiskolához, 
melynek nyugalomba vonulásáig tanára volt. Ismert lepke- és 
rovargyûjtõ. A Berzsenyi Irodalmi és Mûvészeti Társaság kiál-
lításain 1924-1944-ig állandóan részt vett; 1929-ben bronz-, 
1932-ben ezüstérmet nyert mûveiért. A Rippl- Rónai Múzeum 
csoportos kiállításain 1948-1951-ben szerepelt finom, hangulatos 
vízfestményeivel. Tanítványa volt Balázs János és Z. Soós István 
is. 1955. március 28-án halt meg Kaposváron.

Neves személyek sírjai

“Az õsök sírjai avatják a nemzetet hazává”
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2005. jú ni u sá ban új ra meg ren de zés re ke rül Ma gyar or szág leg na-
gyobb te met ke zé si ki ál lí tá sa. A ki ál lí tás hely szí ne Nyír egy há za, mely 
vá ros há rom or szág ha tá ra mel lett fek szik s így híd fõ a ke let-kö zép 
eu ró pai tér ség re. A ren dez vény cél ja, hogy a ki ál lí tók be mu tas sák 
ter mé ke i ket a ma gyar or szá gi és kö zép-eu ró pai te met ke zé si vál lal ko-
zá sok ré szé re. 
A ren dez vény fõvédnöke: Gazda Lász ló, a Me gyei Köz gyû lés El nö ke
Tá mo ga tó szer ve ze tek: Országos Te met ke zé si Egye sü let és Ipar tes tü let,
 Temetõkertészek Or szá gos Egye sü le te
A ki ál lí tás he lye:  BUJTOSI SZA BAD IDÕ CSAR NOK
 4400 Nyír egy há za, Gé za u. 4.
A ki ál lí tás ide je:  2005. jú ni us 17-18.
 Ter ve zett ki ál lí tá si té ma kö rök:
 - ko por sók,
 - bé lé sek, szem fe dõk
 - ur nák
 -  halottaskocsik, ha lott szál lí tó jár mû vek
 - bronz dí szek
 -  dekorációs ter mé kek, nyom da tech ni ka
 -megmunkáló gépek
 - temetõkertészeti gépek
 - ravatalfelszerelések

A kiállítás szervezõje: Temetkezési Vállalat
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5/a.

Fax: 0036 42 408 445 • E-mail: temexpo@axelero.hu

GYÁSZ- és EMLÉKEZÕ ZENÉKGYÁSZ- és EMLÉKEZÕ ZENÉK
Temetkezésre

Koszorúzásra
Halottak Napjára

Temetkezésre
Koszorúzásra

Halottak Napjára

HOTA: A L K O N YHOTA: A L K O N Y
címû kazettáján, a
Magyar Millennium

zeneszerzõjének mûveibõl.

címû kazettáján, a
Magyar Millennium

zeneszerzõjének mûveibõl.

Megrendelhetõ:
06-92/317-159 vagy

06-30/45-14-300

Megrendelhetõ:
06-92/317-159 vagy

06-30/45-14-300

Ára: 2.500 FtÁra: 2.500 Ft
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Az OTEI el nök-
sé ge szep tem ber 8 
– án Nyír egy há zán 
tar tot ta meg so ron 
kö vet ke zõ ülé sét. 
Ko ráb bi ha tá ro za-
tá nak meg fe le lõ en 
tá jé koz ta tót hall ga-
tott meg az el nök-

ség a TEMEXPO szer ve zé sé nek hely ze té rõl. Szek ré nyes And rás 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Te met ke zé si Vál la lat igaz ga tó-
ja va la men  nyi a szer ve zés sel és meg ren de zés sel kap cso la tos kér-
dés re meg nyug ta tó vá laszt adott. Az el hang zot tak alap ján – az 
el nök ség re mé nyei sze rit – a TEMEXPO Ma gyar or szág ed di gi 
leg na gyobb te met ke zé si szol gál ta tás sal, te me tõ üze mel te tés sel 
fog lal ko zó nem zet kö zi ki ál lí tá sa lesz. Az el nök ség  tá jé koz ta tót 
hall ga tott meg a ha lott szál lí tó gép jár mû vek vám ta ri fa szám 
be so ro lá sá val kap cso lat ban. Mint egy 1500 ha lottszál lí tó au tó 
vált az in téz ke dés ha tá sá ra te her au tó ból sze mély au tó vá. El hang-
zott, hogy ed dig a meg vál toz ta tás ra tett va la men  nyi kí sér let 
ku darc cal vég zõ dött. A kér dés ben érin tett ha tó sá gok me re ven 
el zár kóz tak a vál toz ta tás elõl. Tet ték ezt an nak el le né re, hogy 
min den ki szá má ra nyil ván va ló, hogy ez az in téz ke dés je len tõ sen 

drá gít ja a te met ke zé si szol gál ta tás költ sé ge it. Az el nök ség egy ér-
tel mû en szö gez te le, hogy el sõ sor ban a la kos ság fe lé len ne gesz-
tus ér té kû, ha a kor mány zat  in téz ke dé se ket ten ne az il le té kes 
szer vek fe lé a meg vál toz ta tás ér de ké ben. Az el nök ség Pus kás 
Bé lát a So mogy Te met ke zé si KFT. Igaz ga tó ját bíz ta meg az zal, 
hogy ve gye fel a kap cso la tot az Ön kor mány za ti EU In for má ci ós 
Köz pont tal a to váb bi lé pé sek meg té te le ér de ké ben. Az el nök-

ség dön tött ab ban, 
hogy a kü lön bö zõ 
pá lyá za to kon va ló 
ered mé nyes rész vé-
tel ér de ké ben ala pít-
ványt hoz lét re. A 
lét re ho zás sal kap-
cso la tos fel ada tok-
kal Pus kás Bé lát bíz-
ta meg.  Ifj. Do bos 

Já nos szem lé le te sen mu tat ta be az OTEI hon lap já val kap cso la tos 
el kép ze lé se it. Az el nök ség öt le tei, ja vas la tai alap ján rö vid idõ 
alatt el ké szül het a hon lap. Petrich Csa ba a Pé csi te met ke zé si Vál-
la lat iz ga tó ja a Hol lan di ai szak mai út szer ve zé sé nek hely ze té rõl 
tá jé koz tat ta az el nök sé get.                 

 Nya kas Lász ló

Kihelyezett OTEI ülés Nyíregyházán

Rendelet módosítás
Hó na pok óta fo lyik a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999. 

évi XLIII. tör vény és a 145/1999. (X.1.) Korm. Ren de let mó do sí tá sá-
val kap cso la tos ja vas lat elõ kész té se. A mó do sí tás cél ja, hogy a te me-
tõ tu laj do no so kat, a szol gál ta tó kat, a szak ha tó sá go kat, nem utol só-
sor ban az el te met te tõ ket rész le te sebb sza bá lyok se gít sék mun ká juk, 
fel ada ta ik, ke gye le ti te vé keny sé gük és kö te le zett sé ge ik el lá tá sá ban. 
A szé les kö rû egyez te té si fo lya mat ba be von ták a te met ke zé si szak-
mai szer ve ze te ket is. A vál toz ta tá si ja vas la tok je len tõs ré szét ezek 
a szer ve ze tek tet ték. A ter veink és re mé nye ink sze rint a par la ment 
még eb ben az év ben el fo gad ja a mó do sí tá si ja vas la to kat.

A Magyar Te met ke zés cí mû új ság szer kesz tõ 
bi zott sá gá nak el tö kélt szán dé ka az, hogy a szak-
mát érin tõ min den fon tos, vagy ke vés bé fon tos 
de ér de kes ese mé ny rõl hírt ad jon. Ké rünk va la-
mennyi ol va sót, hogy szû kebb vagy tá gabb 
kör nye ze té ben a te met ke zé si szak má val kap-
cso la tos ese mé nyek rõl küld jön tá jé koz ta tást az 
aláb bi cí mek re. 

E.mail:  
temetkez@ax elero.hu

Pan theon1@ax elero.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK 

Elkészült az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület honlapja: www.otei.hu
Az Interneten va ló meg je le nés fon tos sá gát elõ tér be he lyez ve hoz ta meg dön té sét az OTEI el nök sé ge a nyá ron tar tan dó so ros ülé sén. 
Kö zö sen meg fo gal maz ták a tar tal mi, és for mai jel le get, ami vel a nagy nyil vá nos ság elé ke rül het az egye sü let mun ká ja. Cé lunk az, hogy 
a te met ke zés sel ös  sze füg gõ szak mai szer ve ze tek, vál la la tok, vál lal ko zók mel lett a la kos ság is tisz ta ké pet kap jon munkásságunkról, 
cél ja ink ról, el ért eredményeinkrõl. Tu do mást szerezhetnek az ol va sók töb bek kö zött még az ak tu á lis te met ke zé si jog sza bály ok ról, szer-
ve ze ti fel épí té sünk rõl, ren dez vé nye ink rõl, nem zet kö zi hí rek rõl, a szak ma sze rep lõ i nek pub li ká ci ó i ról, ok ta tás ról is. 

Összeállította: Ifj. Dobos János, Puskás Béla

Az OTEI soron következõ ülését október végén Budapesten tartja.
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Is mét el telt egy év mi ó ta a no vem ber ele jén ese dé kes meg-
em lé ke zés kap csán meg szó lí tot tuk az ol va só kö zön sé get. 
Az ün nep nap ok jel le ge mit sem vál to zott, de az el hunyt 
sze ret te ik re em lé ke zõ em be rek szo ká sai an nál in kább. 
Sze ren csé re ez a vál to zás fej lõ dés ben nyil vá nult 
meg lát ván az egy re ren de zet tebb te me tõ ker-
te ket. Jár va az or szá got azt fi gyel het jük 
meg, hogy a vá ro sok ban egy re fo gyó 
zöld fe lü le tek szin te ar ra ösz tön zik a 
la kos sá got, hogy sze mé lyes „sír kert-
je ik ben” fo ko zó dó fi gyel met for dít sa-
nak nö vé nye ik gon do zá sá ra. Ez per-
sze po zi tí van hat a te me tõi össz kép-
re, és a te le pü lés tisz ta sá gá nak, ren de-
zett sé gé nek ér ze té re is. Né hány hét tel 
Min den szen tek, és Ha lot tak nap ja elõtt 
ezért még fon to sabb fel ada tunk mi nél 
na gyobb hang súlyt fek tet ni az emlékezés 
napjára, hi szen ilyen kor a fi gye lem akar va-
aka rat la nul is a sír ker tek, te me tõk, te met ke zé si, 
és ke gye le ti em lék he lyek re sze ge zõ dik. A la kos ság erõ fe szí-
té sei vi szont csak ak kor hoz nak iga zán lát ha tó vál to zást, 
ha mi is, mint te me tõ üze mel te tõk, és fenn tar tók ki ves  szük 

ré szün ket az ez zel kap cso la tos mun kák ból! Elõ re gon dos-
kod junk az ilyen tájt élén kü lõ lá to ga tó for ga lom tá jé koz ta-
tá sá ról, és a te me tõi inf rast ruk tú ra biz to sí tá sá ról (mû kö-

dõ víz vé te li he lyek, jár ha tó utak, gyak rab ban ürí tett 
sze mét gyûj tõk, stb.)! Egy re több he lyen lát ni, 

hal la ni köz pon ti Ha lot tak na pi ün ne pély-
rõl, amit több vá ros ban igen szín vo na las 

mó don szer vez nek meg az üze mel te tõk. 
Az ün ne pély egy kö zös meg em lé ke zé-
si ce re mó nia, mely nek ke re té ben az 
egy há zi jel le gû meg em lé ke zés mel lett, 
elõ adó mû vé szek, éne ke sek, ze ne kar-
ok is eme lik az ese mény szín vo na-
lát. A kö zös gyer tya gyúj tás is szin te 

ma gá tól ér te tõ dõ ré sze a ün ne pély nek, 
úgy mint az egyes sí ro kon meg gyúj tott 

mé cses több év szá za dos ha gyo má nya. Ez 
utób bit nagy oda fi gye lés sel te gyük, ügyel ve 

ar ra, hogy az eb bõl adó dó bal ese tek va ló szí nû-
sé ge a le he tõ leg ki sebb le gyen.Hívjuk fel em ber tár-

sa in k figyelmét is a ve szély el ke rü lé sé re!

Ifj. Do bos Já nos

Mindenszentek, és halottak 
napja elõtt

Régi, ódon romantikus sírkert 

Az Avasi temetõ 
Mis kolc vá ros õsi mag ja a 

re for má tus te me tõ és a több szö-
rö sen át épí tett temp lom he lyén 
volt. Avas = öreg, 234 mé ter 
ma gas domb ság. Ré gen szõ lõk, 
gyü möl csö sök fed ték, pin ce sor 
vet te kör be. A vá ros éle té ben 
fon tos sze re pet ját szott a szõ-
lõ, amely a cí me ré ben is he lyet 
ka pott. Iga zi, törzs gyö ke res mis-
kol ci nak azt szá mí tott, aki nek az 
Ava son volt szõ lõ je. 

A temp lo mot kö rül ve võ több száz éves fák – ju har, vad gesz te-
nye, kõ ris, hárs – alatt a XII. sz-ig vis  sza me nõ en lel he tõk fel sí rok. 
A te me tõt 1972-ben ren dez ték, ek kor a ré gi, ér té kes sír kö ve ket, a 
fõbb utak mel lett, a temp lom tö vé ben he lyez ték el. A leg ko ráb bi 
sír kö vek a XVII sz-ból ma rad tak fenn, ezek szar ko fák ala kú, tom-
bák, fer de ol dal lap ja i kon plasz ti kus dí szí tést lát ta tó cí mer tö re dé-
kek, s ma már ol vas ha tat lan fel irat ok. 

A XIX sz. má so dik fe lé bõl fenn ma radt vö rös már vány sír kö-
vek mind for má juk ban, mind fel ira tuk ban nagy vál to za tos sá got 
mu tat nak.

Szim bó lu ma ik a szív-kereszt-horgony = hit, re mény, sze re tet 
jel ké pei. A há zas pá ros sí rok nál gyak ran lát ha tó a két egy más ba 
fo nó dó szív és gyû rû. 

A fi a ta lok sír ján ket té tört fa ág, pil lan gó, szo mo rú fûz. Több 
ne ves em ber sír já nál is meg áll ha tunk egy kis vis  sza em lé ke zés re 
: itt nyug szik a Bat thyá ny kor mány bel ügy mi nisz te re Szemere 
Ber ta lan / 1812-1869/, aki a Kos suth kor mány alatt mi nisz ter el-
nök is volt. 

Pálóczy Lász ló /1783-
1861/ Mis kolc or szág gyû-
lé si kép vi se lõ je, va la mint 
a szí nész di nasz ti át meg-
ala pí tó Latabár End re 
/1811-1873/ 

Meg in dí tó an, szív szo-
rí tó an szép sír fel irat ok 
ta lál ha tók a gyer mek sír-
kö ve ken, s elõ for du lá suk-
nak gya ko ri sá ga utal a 
kor gyer mek be teg sé ge i re. 

-sas-






