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Ked ves Ol va só!
Az idei nyárelõ a TEMEXPO 2005 je gyé ben telt el. A ké szü-

lõ dés, a ki ál lí tás, a ve le pár hu za mo san meg ren de zés re ke rült 
Kon fe ren cia, olyan nagy ese mény volt a ke gye le ti és te met ke zé si 
szak mán be lül, hogy je len szá munk ban, meg kü lön böz te tett fi gyel-
met for dí tot tunk rá. Er rõl szól tu dó sí tá sunk, és grá tisz kép össze ál-
lí tá sunk a ki ál lí tó OTEI ta gok nak. 

Lát hat tuk, hogy ha zánk ban ma gas szín vo na lú a ke gye le ti – te met-
ke zé si kul tú ra, nem val lunk ve le szé gyent Eu ró pa és a vi lág elõtt.

Foly tat juk az Önök ré szé rõl po zi tív vis  sza jel zést ka pott 
„Múlt és em lé ke zet” so ro za tot, ahol Bes se nyei György rõl 
ol vas hat nak Mar ján Ti bor tol lá ból. A „Mû em lék te me tõk” so ro-
zat ban, Nemsvidrõl, egy zsi dó te me tõ fel újí tá sá ról lát hat nak 
ké pe ket és ol vas hat nak meg in dí tó so ro kat Pus kás Bé lá tól. 

Meg em lé ke zett a Szek szár di Pan te on Ke gye le ti Kft., meg ala-
ku lá sá nak 15 éves év for du ló já ról, aho vá a mun ka tár sa kon kí vül 
szak ma be li ven dé ge ket is fo gad tak az or szág min den ré szé bõl.

Bo ros Ár pád dal ké szült az-az in ter jú, amely a bel vi zes te me-
tõk prob lé má ját, an nak meg ol dá si le he tõ sé ge it tár ja az ol va só 
elé.

A Bal a ton lel lén fel ava tott em lék mû, a „Gyer mek ál do za to-
kért” egye dül ál ló kez de mé nye zés ha zánk ban, mely rõl Pus kás 
Bé la írt el gon dol koz ta tó gon do la to kat, csak úgy mint a „Hõs 
pi ló ta” em lé ké re ren de zett ko szo rú zás ról. 

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság el sõ íz ben tar tott ki he lye -
zett ülést Ka pos vá rott, ahol a nem ze ti vir tu á lis sír kert be So-
mogy me gyé bõl 35 hí res sze mé lyi ség sír ja ke rült vé de lem alá. 

Az Ostyass zony fai ha di fo goly te me tõ rõl Dr. An dor Fe renc 
kül dött szö ve gé ben és ké pe i ben is köl tõi szép sé gû írást. 

 A II. Vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du ló já ról em lé kez-
tek meg 2005-ben or szág szer te. 

Var ga Jó zsef tu dó sí tá sá ban a Kecs ke mé ti Hõ si Ka to na te me-
tõ ben tör tént ko szo rú zá sok ról, a ke gye let tel jes meg em lé ke zés-
rõl szá molt be. 

Ked ves Ol va só!
Kí vá nok Ön nek és csa lád já nak, va la mint mun ka tár sa i nak, 

üz le ti part ne re i nek, szer kesz tõ tár sa im ne vé ben is nap sü té ses 
nya rat, fel töl tõ dést, jó pi he nést!                                 

                                                                              Sas Er zsé bet 
fõ szer kesz tõ 

Felelõs kiadó: Simóka Kálmánné dr. az OTEI Elnöke 1086 Budapest, Fiumei út 16. 
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Magyar Temetkezés  Kegyeleti Szakmai Kiadvány
Megjelenik negyedévenként 

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület lapja.

Elõzetes...

Következõ számunkban Petrich Csabának a Pécsi Temetkezési 
Vállalat Igazgatójának a spanyolországi szakmai útról szóló 
képes beszámolóját olvashatják.
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A Ke gye le ti szak ma ha zai és több kül föl di ki vá ló sá ga mu tat-
ko zott be Nyír egy há zán 2005. jú ni us 17-18-án az Or szá gos 
Te met ke zé si Egye sü let és Ipar tes tü let, a Te me tõker té szek és 
Fenn tar tók Egye sü le te, va la mint a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 
ál tal ren de zett TEMEXPO 2005 Nem zet kö zi Ki ál lí tá son. 

A Nyír egy há zi Buj tosi Sza bad idõ Csar nok 1400 m2-én a 
te met ke zé si – ke gye le ti szak ma egy eu ró pai, sõt nem túl zás azt 
ál lí ta ni, vi lág szín vo na lú ki ál lí tá son, már a XXI. szá zad te met ke-
zé si –  ke gye le ti kul tú rá ját tár ta a lá to ga tók elé.

A ki ál lí tás sal pár hu za mo san zaj lott a Te me tõ fenn tar tók és 
Te me tõ – ker té szek Kon fe ren ci á ja, a két ese mény leg fon to sabb, 
leg ér de ke sebb té má i ról szól tu dó sí tá sunk, szó ban és ké pek ben. 

A TEMEXPO 2005 ki ál lí tást az au lá ban Simó ka Kálmán né dr.  az OTEI 
el nö ke nyi tot ta meg. 

A ke gye le ti  - te met ke zé si szak ma az ün ne pé lyes meg nyi tó 
után Szek ré nyes And rás, a 
Sza bolcs – Szat már – Bereg 
Me gyei Te met ke zé si Vál la-
lat igaz ga tó já nak ve ze té sé-
vel meg te kin tet te a ki ál lí-
tást.

A ki ál lí tás ma gas szín vo na lú 
meg ren de zé sé ben nyúj tott 

ál do za tos mun ká já ért Kon fe-
ren cia díj ban ré sze sült 

A Kon fe ren cia té mái 
iránt óri á si volt a szak ma 

ér dek lõ dé se, s a nagy me leg el le né re telt há zas elõ adá sok ra 
ke rült sor. A le ve ze tõ el nök: Pus kás Bé la, a So mogy Te met ke zé si 
Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja ös  sze kö tõ, fel ve ze tõ és vé le ményt for-
má ló  be szé de i ben jól in teg rál ta a vál to zó prog ra mot.

Meg nyi tó be szé det mon dott: Maj sai Sán dor, a BM. Te le pü lés 
– üze mel te té si Iro da ve ze tõ je, va la mint Do bos Já nos a Te me tõ-
fenn tar tók el nö ke.

A Kon fe ren cia leg fon to sabb és leg-
job ban várt té má ja a „A Te me tõk rõl 
és te met ke zés rõl szó ló, 1999 évi tv. 
mó do sí tá sa „ volt, mely nek elõ adó ja 
Prutkay Já nos , a BM. Te le pü lés fej lesz-
té si Iro da mun ka tár sa, aki a té má ban 
ki fej tett mun kás sá gá ért Kon fe ren cia díj-

ban ré sze sült.

A temetkezési 
jogszabályok módosításáról

Prutkay János
Településüzemeltetési Iroda

•  A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 
•  végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet ala-

pvetõen teljesítette a megalkotásakor kitûzött célokat. Javult a 
szolgáltatások színvonala. 

•  További pontosítás, kiegészítés igénylik, segítve az elõírások 
gyakorlati végrehajtását.

– temetkezési szolgáltatás fogalom
– telephely létesítése, engedélyezési eljárás 
– temetõi díjak alkalmazása
– a hiányzó temetõlétesítmények megépítésének határideje
–  a temetési helyekkel és az eltemetéssel kapcsolatos ponto-

sító rendelkezésekre.

A temetõ kultúrája egyben az élet kultúrája
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Telephely (1)
• Telephelyengedélyhez kötött szolgáltatások köre: 

– elhunyt hûtése, 
– halottszállító jármû tárolása
–  a temetésfelvétel, az elhunyt temetésre való elõkészítése és 

a temetéshez szükséges kellékekkel történõ ellátása 

Telephely (2)
• Engedélyezés: 

–  A temetésfelvétel (felvételi iroda) és a halottszállító jármû 
tárolása céljából létesített telephely esetén lényegében nem 
változott. 

– Ha a telephelyen elhunytat tárolnak, szigorúbb eljárás:  
• övezeti besorolás 
• elõírt védõtávolságok betartása

Telephely (3)
•  Az engedélyezés iránti kérelmet a gazdálkodó szervezet 

kezdeményezi. (a kormányrendelet hatályba lépését követõ fél 
év áll rendelkezésre) 

• minden telephelyére, 
• Ha a feltételeknek nem felel meg: szankció
•  Nem kell temetõben, temetkezési emlékhelyen, hamvasztóü-

zem ingatlanán
•  Tiltás: felsõoktatási intézményben, klinikákon és az igazságü-

gyi orvostani intézetben. 

Díjak 
A temetõi díjak: Három díjcsoport különböztethetõ meg:
• a sírhelydíj, 
• a létesítmények igénybevételi díja
• a temetõfenntartási hozzájárulás díja, 

 A temetkezési szolgáltatásért temetõfenntartási hozzájáru-
lási díj nem kérhetõ, a temetõfenntartási hozzájárulás díja 
korlátozott. 

A díjak fajtáit és mértékét önkormányzati rendeletben kell 
megállapítani.
Szükséges és indokolt költségek alapján, fogyasztóvédelem 
véleményével. 

Temetõn belüli feladatellátás

• Az önkormányzat rendeletében alapján kötelezõvé teheti az 
üzemeltetõ szakszemélyzetének igénybevételét 

–  hûtés, szállítás, sírhely nyitása és visszahantolása, 
szórás esetén

• Ezekben az esetekben a díjak mértékét önkormányzati rende-
letben kell megállapítani.

Létesítmények, infrastruktúra
Eredeti megépítési határidõ: 2004. október 1. 
Meghosszabbítva: 
• 2007-ig vízvételi lehetõség, illemhely, hulladéktároló
• 2009. út, ravatalozó, hûtõ, kerítés
 ÁSZ jelentés is sürgette egy központi támogatási forrás kidol-
gozását. Ennek érdekében jelenleg folyik a temetõk felmérése.

Egyebek
•  köztemetõ fogalma: az a temetõ, ahol az önkormányzat a 

kötelezettségét teljesíti
•  sírbolt urnafülke: építészeti szempontból nem indokolt mindig 

építési engedélyhez kötni. 
•  rendelkezési jog idõtartama az elõírt idõtartamnál csak hossz-

abb lehet. 
• sírhely elõkészítése: a csontmaradványokról gondoskodni 
kell 

 mélyebbre ásás (ingyenes) vagy eltávolítás (sírhelydíjban 
érvényesíthetõ) 

• Eltemetés ideje: eddig 72 órán túl és 96 órán belül 
Nincs alsó idõhatár
ÁNTSZ engedéllyel 15 nap 

• Sírboltba temetés: holttest légmentesen zárt koporsóban  
•  Sírhelyre temetés: koporsós temetés csak ha a víz szintje nem 

emelkedik 2,5 m fölé
• Halottszállítás: kizárólag lefedve, vagy felöltöztetve
•  2 éves szakmai gyakorlat igazolása - Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár nyilvántartása alapján
•  Adatnyilvántartás: biztonsági másolat készítése, illetve 

manuális nyilvántartás vezetése szükséges, amennyiben a 
nyilvántartó könyv, a sírbolt könyv adatait elektronikus ada-
thordozón tárolják. 

•  Temetésre jogosultak köre: a házastárs mellett kiegészül az 
elhunyttal együtt élõ élettárssal

•  Temetkezési reklám: elérhetõség módja és idõtartama megjelöl-
hetõ

• Urnaméret: 3 l-re módosul
• Egyházi temetõk szabályzatának tartalma
• Exhumálás esetén a sírnyitásról felhívás

Egyéb jogszabályok
• 34/1999 BM-EüM-IM rendelet

–  Szállítás a temetõ, hamvaszóüzem mellett a szolgáltató 
te lep he lyé re is 

–  Közterületrõl és nyilvános helyrõl soron kívüli elszál-
lítás

–  Kórházon kívül történt halálesetnél az eltemettetõ 
kívánsága szerinti szolgáltató szállít

•  Új BM rendelet: a tem. Szolg. Telephely-endedélyezésének 
díjáról
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•  KRESZ módosul: soron kívü-
li elszállításhoz buszsáv 
használata lehetõvé válhat 

A Kon fe ren cia kö vet ke zõ elõ-
adó ja He ge dûs Ágos ton, a „Te me-
tõ ker té szet le he tõ sé gei nap ja ink-
ban” cím mel rend kí vül ha tá sos, 
ér dek fe szí tõ, hu mor tól és szakma 
po li ti ká tól sem men tes elõ adá sá-
val nyû göz te le a hall ga tó sá got. 

Az au lá ban meg ren de zett eu ró-

pai szín vo na lú sír-kert dí szí tõ ki ál lí tá sá ért, Kon fe ren cia díj ban 
ré sze sült. 

A Nem ze ti Ke gye-
le ti Bi zott ság ré szé rõl 
Rad nainé Dr. Fog a rasi 
Ka ta lin tá jé koz tat ta a 
hall ga tó sá got a NKB. 
mun ká já ról, va la mint 
le he tõ sé ge ik rõl, fel ada-
ta ik ról.

Szín vo na las elõ adá-
sá ban be szélt a te me tõ 
fenn tar tók kal, üze mel te-
õk kel és a te met ke zé si 

szol gál ta tók kal va ló kap cso la tuk-
ról. 

A Kon fe ren ci át kö szön töt te Csa-
bai Lás zlóné, Nyír egy há za Me gyei 
Jo gú Vá ros pol gár mes te re, Or szág-
gyû lé si Kép vi se lõ. Szí nes, ér de kes, 
köz vet len han gú, ér zel mek tõl sem 
men tes be szé dé ben, a már fá ra dó 
hall ga tó sá got „fel ráz ta”, ahogy élet-
sze rû en vá zol ta fel éle tünk nagy tör-
té né se it – szü le tés, há zas ság, el mú-
lás – s azok nak éle tünk ben, hoz zá tar to zó ink éle té ben be töl tött 
fon tos sze re pét. Sok si kert kí vánt a nagy sza bá sú ren dez vény nek, 

mél tat va a ke gye le ti szak má ban dol go zók el hi va tott sá gát. 
A Kon fe ren cia részt ve või a dél utá ni prog ram ban fó ru mot 

tar tot tak, a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl, ahol a fó rum részt ve-
või : Pus kás Bé la le ve ze tõ el nök, Simó ka Kálmán né dr., Maj sai 
Sán dor, Prutkay Já nos, Hor váth Csa ba, Do bos Já nos és Koncz 
Ta más ki-ki a szak má já ba vá gó té má ban igye ke zett a szép szá-
mú és ak tív részt ve võk kér dé se i re ér dem ben vá la szol ni. 

A Kon fe ren cia és a TEMEXPÓ 2005 ki ál lí tói és ren de zõi es te 
ál ló fo ga dá son foly tat ták a kö tet len be szél ge tést a szak má ról 
egy más sal és a szak mai szer ve ze tek ve ze tõ i vel. Az ál ló fo ga dást 
meg tisz tel te és kö szön tõt mon dott: Gaz da Lász ló, a Sza bolcs- 
Szat már -Bereg Me gyei Ön kor mány zat El nö ke. 
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A Tem ex po2005 Nyír egy há zi ren dez vény so ro za tá ra meg je-
lent ki ad vány ban be szél ge tés je lent meg Szek ré nyes And rás sal, 
a Sza bolcs–Szat már–Bereg Me gyei Te met ke zé si Vál la lat igaz ga-
tó já val. Az aláb bi in ter jú ban a Kon fe ren cia díj át vé te le utá ni pil la-
na tok ban mi is megkér dez tük õt, gra tu lál va ki tün te té sé hez. 

- Fényesen si ke rült a Tem ex po2005…

- Valóban telt ház van az ex po szín he lyén itt a Buj tosi sza bad idõ 
Csanok ban, ahol az 1400 m2 –en a leg na gyobb ma gyar ki ál lí tók 
mel lett je len van nak a né met, oszt rák, olasz, fran cia, szlo vén, 
hor vát és szerb cé gek is. Az au lá ban pe dig a ha gyo má nyo san 
ápolt–díszített sí rok be mu ta tá sá ra ke rült sor. 

- Ön sze rint mi lyen a je len és mi lyen lesz a jö võ   
  te me tõ je ha zánk ban? 

- A je len ben nagy át ala ku lá son megy át a te me tõ kul tú ra 
ha zánk ban. Jó ma gam úgy gon do lom, hogy a sok be tont és kö vet 
sok kal szebb és ol csóbb len ne nö vény zet tel pó tol ni. Nõtt a ham-
vasz tá sok szá ma, amely több ok ból is adó dik. Egy részt ol csóbb, 
a gon do zás egy sze rûbb, il let ve így ren del ke zik az el hunyt. 

A jö võ te me tõ je pe dig olyan lesz ami lyen re mi szak em be rek, és 
az el hunyt hoz zá tar to zói kö zö sen ki ala kít juk. Olyan lesz, ahol 
meg ad hat juk a tisz te le tet az el hunyt nak, olyan for má ban, hogy az 
utó dok mél tó kép pen em lé kez hes se nek el tá vo zott sze ret te ik re. 

- Aki vé gig sé tál a Nyír egy há zi te me tõ ben, egy dol -  
  got biz to san meg ál la pít, jó gaz dá ja van…

- Kultúrált kö rül mé nyek kö zött és kör nye zet ben vé gez zük a 
mun kán kat. Fon tos nak tart juk a sok zöld te rü le tet, az íz lé se sen 
meg ter ve zett par ko kat, a par cel lá kat tu ják, örök zöl dek vá laszt ják 
el, s az egész te me tõ ben érez he tõ lát ha tó, a tisz ta ság az ápolt ság.
Mun ka tár sa im mal min dent el kö ve tünk, hogy a hoz zánk for du-

lók min den ké ré sét tel je sít sük, s úgy gon do lom, ha majd fel épül 
a ha lot ti tor meg tar tá sá ra ter ve zett épü let, ak kor egy újab b, - a 
mai kor kö ve tel mé nye i nek fon tos - szol gál ta tás sal lép he tünk a 
gyá szo ló hoz zá tar to zók elé. 

Sas Erzsébet

In ter jú a Kon fe ren cia-dí jas Szek ré nyes And rás sal
„Az utódok méltóképpen emlékezhessenek...“

A Halotti Tor Házának terve. Ha megvalósul egyedülálló épület,
szolgáltatás lesz Magyarországon.

A közeljövõben felépülõ Pantheon tervei.
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Az or szág min den ré szé rõl ér ke zõ OTEI ta gok nagy szak ér-
te lem mel ös  sze ál lí tott stand ju kon mu tat ták be ki vá ló ter mé-
ke i ket. A kö vet ke zõ ké pek ta nú sít ják, hogy Eu ró pá ban sõt a 
vi lág min den pont ján fel ve he tik a ver senyt a ke gye le ti-te met-
ke zé si szak má ban. Ös  sze ál lí tá sunk ró luk, ne kik szól, to váb bi 
si ke re ket és jó üz let me ne tet kí ván va.

Összeállította: Sas Erzsébet

Plaite American Táblagyártó Kft.
Nagyon örültünk, hogy résztvettünk a Nyíregyházi kiállításon. 
Sok érdeklõdõ keresett meg azóta minket, külföldi és magyar 
vállalkozók.Fotós Fém névtábláinkkal egyedüli gyártókként 
állítottunk ki. 
Nálunk nem kell megadni a karakterszámot!!!
Számtalan lehetõség -  gyors kivitel.
Elérhetõségünk:
Mûhely, levelezési cím: 1108 Budapest, Sírkert u. 2.
Telefon +36 1 260 46 35/121-es mellék Fax: +36 1 265 2589
e-mail: plaiteamerican@axelero.hu A belépõt elsõként a Keletfa Kft. igényes standja várta

Petrisch Csaba – a Pécsi Temetkezési vállalat igazgatója – rendezésében volt látható az a fotókiállítás melynek címe: „Gesztenyefák 
árnyékában” 100 éves a Pécsi Köztemetõ. (A fotók megfelelõ helyet kaptak, sajnos azonban nem a kiállítási teremben, így kevesen 
láthatták a nagyon igényes Tám László fotómûvész képeit, mely a temetõt különbözõ év és napszakokban örökítette meg.)
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Tisz telt ol va só ked ves part ne re ink!
Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni min den ked ves lá to ga tó nak 
az ér dek lõ dést, me lyet Cé günk és for gal ma zott ter mé ke ink 
iránt ta nú sí tot tak. Sze ret nénk a jö võ ben is mun kán kat az Önök 
meg elé ge dé sé re vé gez ni. To váb bá sze ret nénk meg kö szön ni a 
ki ál lí tást szer ve zõ min den mun ka társ nak azt a cso dá la tos mun-
kát, me lyet vé gez tek. 

Danielisz Zol tán

A legváltozatosabb formák, színek és anyagok, 
a legjobb minõségben = Jáger Urna

Köszönjük, hogy meglátogatta standunkat a 
TEMEXPO szakkiállításon!
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Tár sa sá gunk szak mai gyö ke rei 1864-ig nyúl nak vis  sza, ami-
kor a ké sõbb hí res sé vált Lin gel Bú tor gyá rat ala pí tot ták meg 
Né met or szág ból ide te le pült asz ta los mes te rek. A gyár ál la mo sí tá-
sa, majd leg újabb ko ri pri va ti zá ci ó ja út ján ala kult ki a mai BUBIV 
Pa lo ta Bú tor gyár Kft. A több mint 100 éves szak mai kul tú ra a 
mû sza ki fel ké szült ség ben és a ki tû nõ szak em ber gár dá ban ma 
is ér vé nye sül. A Pi li si Park er dõ Rt. Lep en cei Fa fel dol go zó üze-
mé nek in teg rá lá sa a gyár szer ke ze té be az el múlt 3 év ben to váb bi 
ked ve zõ vál to zá so kat ho zott, úgy mû sza ki szem pont ból, mint 
az át vett szak em ber gár da te kin te té ben. Bu da pes ti üze münk ben 
az eu ró pai szin tû fe lü let ke ze lõ al kal mas sá te szi a gyá rat a meg-
bíz ha tó, jó mi nõ sé gû fe lü let ke zelt ter mé kek gyár tá sá ra. Min den 
tí pus ból ál lan dó kész let áll ren del ke zés re a ha té kony ki szol gá lás 
ér de ké ben.

Tár sa sá gunk szék he lyén mû kö dõ sa ját áru ház il let ve be mu ta-
tó te rem szol gál ala pul a ter mék ská lánk meg is me ré sé re. Cé lunk a 
vá sár lók kí ván sá ga i nak mi nél jobb tel je sí té se.

BUBIV Pa lo ta Bú tor gyár Kft.
Bp. 1151 Ré gi Fó ti út 2/1. Tel: 305-20-50

FRIGOLUX Rt.

Cé günk a ke res ke del mi és vendéglátói pari hû tõ be ren de zé sek 
gyár tá sán kí vül
2, 3 és 4 fé rõ he lyes halot thûtõket il let ve
hû tött ra va ta lo zó asz talt is gyárt, 
Cé günk biz ton ság gal tud ja aján la ni ter mé ke it, mi vel be ren de zé-
se ink több elõn  nyel- ren del kez nek pi a ci hely zet is me re té ben:

 • Köz vet len gyár tó tól va ló for gal ma zás
 • Ala csony ár
 • Meg bíz ha tó mi nõ sé gi ma gyar gyárt mány
 • Ál lan dó, tel jes kö rû szer viz
 • 1 éves ga ran cia

Halot thûtõ
A ha bo sí tott szek rény test alap ki vi te le: kí vül rõl fes tett acél le mez, 
bel sõ bur ko lat hor gany zott acél le mez. A be épí tett tar tó- és sín-
rend szer, il let ve tárolótál cák rozs damantes acél ból ké szül nek. 
Igény sze rint a ha bo sí tott szek rény test kül sõ- és bel sõ bur ko la ta 
rozs da men tes acél le mez bõl is ki vi te lez he tõ. Va la men  nyi tí pus 
hû tõ egy sé ge blokk rend sze rû. Vál toz tat ha tó szek rény mé ret és 
fé rõ hely szám le he tõ sé ge. Hely igény sze rint meg old ha tó az 
aj tók jobb il let ve bal ol dal ra va ló fel sze re lé se.

Hû tött ra va ta lo zó asz tal
6 fé le ki vi tel vá laszt ha tó. Mind egyik át lát szó te tõ bo rí tá sú, 
le emel he tõ vagy fel nyit ha tó te tõ vel. Anya gá ban vál toz tat ha tó: 
rozs da men tes, fes tett ki vi te lû vagy fa bur ko la tú. 

FRIGOLUX Rt.
6640 Csong rád, Rév I. u. 5. 

Telefon: 63/570-950 Fax: 63/482-830
e-mail: frigolux@frigolux.hu

A Hollóházi Porcelán Manufaktúra Rt. által gyártott porcelán 
urnák kizárólagos kül- és belföldi gyártója és forgalmazója 
elõször mutatkozott be a tágabb szakma és a nagyközönség 
elõtt, sikerrel.

SÁ-ZSÓ Kft. 
Telefon: 30/968-4555, Fax: 63/482-149

E-mail: sazsokft@freemail.hu

Az or szág min den ré szé rõl ér ke zõ OTEI ta gok nagy szak ér-
te lem mel ös  sze ál lí tott stand ju kon mu tat ták be ki vá ló ter mé-
ke i ket. A kö vet ke zõ ké pek ta nú sít ják, hogy Eu ró pá ban sõt a 
vi lág min den pont ján fel ve he tik a ver senyt a ke gye le ti-te met-
ke zé si szak má ban. Ös  sze ál lí tá sunk ró luk, ne kik szól, to váb bi 
si ke re ket és jó üz let me ne tet kí ván va.

Összeállította: Sas Erzsébet
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Koporsók, szarkofágok, urnák, síremlékek és halottasházi 
felszerelések forgalmazásával foglalkozó  E&P Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. a kiállításon minõségi termékeket mutatott 

be az érdeklõdõknek.
E&P Kft. Kecskemét, Mária krt. 24.

Tel./fax: 06-76/328-869

A ki ál lí tás egyik leg na gyobb szen zá ci ó ja a Kom fen Kft stand-
ján be mu ta tás ra ke rült te met ke zé si au tók il let ve a Ma gyar or szá-
gon új don ság nak szá mí tó te tem hû tõ volt. A cég fog lal ko zik az 
olasz Pila to gyárt má nyú hasz nált és új ha lott szál lí tó gép ko csik 
for gal ma zá sá val, va la mint a CEABIS ma gyar or szá gi kép vi se-
lõ je ként fer tõt le ní tõ sze rek kel, ha lott szál lí tó hord ágyak kal és 
halottmaszkírozó esz kö zök kel. A leg több lá to ga tót az au tók 
von zot ták a stand ra, amik re je len tõs ér dek lõ dés mu tat ko zott 
ha tá ra in kon túl ról is. Ezen ter mé kek mel lett óri á si ér dek lõ dés 
kí sér te a ma gyar pi a con ugyan csak új don ság nak szá mí tó pa pír 
ala pú bé lé sek be mu ta tá sát. Cé günk szem pont já ból rend kí vül 
si ke res nek  volt mond ha tó a Tem ex po, mert a ki ál lí tott ter mé-
kek je len tõs ré szét a hely szí nen ér té ke sí tet tük, be le ért ve négy 
te met ke zé si au tót is.

Ve võ ink nek kö szön jük az ér dek lõ dést és to vább ra is szá mí-
tunk meg tisz te lõ bi zal muk ra!

6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 12. 
Tel.: 78/443-037, 78/543-184 Fax: 78/543-180 

E-mail: komfen@komfen.hu

Hõ- és Tüzeléstechnikai Kft.
1211 Budapest, Templom u. 34. 

Tel.: 425-33-52, 276-17-44, 277-40-77
 Mobil: 06-20/9-414-565
Fax: 277-4077, 425-33-52

E-mail: htkft@enternet.hu Internet: www.ht.hu

Cé günk 1982 óta gyárt ja az EW-2 tí pu sú ham vasz tó-ke men-
cé ket, az óta 30 ham vasztóke mencét gyár tot tunk. Ma már 12 
kre ma tó ri um ban üze mel nek ham vasztóke mencéink. A ki fej lesz-
tett EW-2 4. ge ne rá ci ós ham vasztóke mence sza ba dal maz ta tott 
konst ruk ci ó ja, a rekupá tora, utó ége tõ je és szá mí tó gé pes ve zér-
lõ rend sze re biz to sít ja, hogy ká ros mér té kû lég szen  nye zõ anyag 
ki bo csá tás ninc s, a mû ve le ti idõ op ti má lis és a faj la gos föl gázfel-
használás mi ni má lis, egye dül ál ló a vi lá gon.
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2005. jú ni us 17-18-i TEMEXPO 2005 ki ál lí tás és kon fe ren ci án, 
az AUTOFUNEBRI Kft. szer ve zé sé ben egy ne ves fran cia szak te-
kin tély Jean Mon ceau tar tott be mu ta tót, aki a Pá ri zsi Egye tem 
thanato prax is és thana toesztéti ka ta ná ra. 

Még úgy is so kan kí ván csi ak vol tak a fran cia thanato pra tor 
ér de kes elõ adá sá ra, hogy az ere de ti leg meg hir de tett, holttes te-
ken tör té nõ de monst rá ci ós be mu ta tó raj tunk kí vül ál ló okok ból 

nem jö he tett lét re. Mon ceau úr rend kí vü li fényké pe i vel, vi de o fel-
vé te le i vel és ma gya rá za tá val mél tán nyû göz te le a kö zön sé get, 
amit kü lö nös tör té ne te i vel meg is fû sze re zett. A leg alap ve tõbb 
halot tkezelési moz du la tok tól kezd ve a szá munk ra még is me ret-
len szak ér tel met igény lõ el já rá so kig igye ke zett min dent a tu do-
má sunk ra hoz ni. Aki most hal lott elõ ször ilyen mély sé gek ben az 
el hang zot tak ról, azok is fe szül ten fi gyel ték õt, és ta nul sá gos nak 
ta lál ták az el hang zot ta kat.

Be mu ta tás ra ke rül tek az el já rá sok hoz szük sé ges esz kö zök, és anya-
gok is fel osz lat va ez zel azo kat a tév hi te ket, hogy az élõ em be rek re 
ké szült koz me ti kai sze rek tö ké le te sen al kal maz ha tók holt tes te ken is.

A nagy szá mú ér dek lõ dõ kér dé sé re az AUTOFUNEBRI Kft. 
kép vi se lõ je el mond ta, hogy mind az el já rá sok el sa já tí tá sá hoz 
szük sé ges tan fo lyam ok szer ve zé sét, mind a kü lön le ges vegy sze-
rek be szer zé sét a jö võ ben õk fog ják vé gez ni.

Thanatopraxis – thanatoesztétika Magyarországon

Eladó 1 db HYUNDAI GRACE VAN H 100 típusú körabla-
kos (sötétített) ezüst színû, jó állapotú 

HALOTTSZÁLLÍTÓ 
RAVATALOZÓ GÉPKOCSINK. 

Év já rat: 1993. 12. hó, fu tott km: 297.000, szál lít ha tó sze-
mé lyek szá ma: 4 fõ, szál lít ha tó ha lot tak szá ma: ket tõ, ve-
le adott tar to zék: te tõ ko szo rú tar tó, mû sza ki vizsga: 
2007. januárig. 

Ár: megegyezés szerint
Érdeklõdni: 

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 
Boros Árpád Ügyvezetõ 

Telefon: 30/945-1045

Csobánka Község Önkormányzat 
Képviselõtestülete 
nyílt pályázatot írt ki 

a Csobánka községi köztemetõCsobánka községi köztemetõ 
2005. december 1-tõl 5 éves idõtartamú 

üzemeltetésére és fenntartására.
A pályázati anyag és a kiírt pályázat súlyozási és 

értékelési szempontjai az Önkormányzat honlapján (www.
csobanka.hu) megtalálható és letölthetõ.

A pályázatok beérkezési határideje: A pályázatok beérkezési határideje: 
2005. augusztus 31. 12.00 óra2005. augusztus 31. 12.00 óra
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„Múlt és emlékezet”

Bessenyei György (1742-1811) 
A ma gyar fel vi lá go so dás kez de tét 1772-tõl, Bes se nyei     Györ-

gy Ágis tra gé di á já nak meg je le né sé tõl szá mít juk.
Sza bolcs vár me gyé ben, Bercze len (ma Tisz abercel) szü le tett 

sze rény, vi dé ki ne me si csa lád ba. Ott hon nem szel le mi ké pes-
sé ge i vel tû nik ki, ha nem az zal, hogy rend kí vül jók iál-
lású, ma gas, szép fi a tal em ber nagy tes ti erõ vel. 
Ezért esik rá a vá lasz tás, ami kor a me gyék 
1765-ben 2-2 if jat kül de nek Bécs be, Má ria 
Te ré zia ne me si test õr sé gé be. Bécs ben az tán 
ész re vet te azt a nagy kü lönb sé get, ami köz-
te és a mû velt nyu ga ti if jú ság kö zött volt, 
s ha tal mas aka rat erõ vel pó tol ta mu lasz-
tá sa it. Ol vas, nyel ve ket ta nul (né me tet, 
fran ci át), szín ház ba jár.

Köz ben per sze ész re vet te azt is, 
hogy ha zá ja is mes  sze el ma radt az eu ró-
pai kul tú rá tól, ezért - gondolta - ahogy 
õ pó tol ta hi á nyos sá ga it, az or szág nak is 
szük sé ge van er re. Rá jött, hogy a nem zet 
fel emel ke dé se kul tú rá já tól függ, en nek 
pe dig a nyelv, az iro da lom a kul csa. Az 
ír ni aka ró Bes se nyei el sõ hu mo ros-fi lo zó-
fi ai re gé nyét né me tül ír ta, Der Amerikan er 
a cí me, a fi a tal Ka zin czy for dít otta ké sõbb 
ma gyar ra.

Bes se nyei ez zel meg in dult az írói úton, de 
õ ma gyar író akar len ni, s ezért el kez di for mál ni a 
ma ga szá má ra a ma gyar nyel vet. Úgy te remt új ma gyar iro-
dal mat, hogy nincs hoz zá kor sze rû nyelv. Pél da ké pei Vol taire és 
a XVII. szá za di klas  szi ku sok, Corneille és Racine. Rá jön, hogy az 
el ma ra dást nem elég az iro da lom és kul tú ra te rü le tén pó tol ni, a 
tár sa da lom és gaz da ság te rü le tén is át ala ku lá sok ra van szük ség. 
Az õ ko rá ban ez ve szé lyes tö rek vés.

Az Ágis tra gé di á já nak hõ se az óko ri Spártában élõ tár sa dal-
mi re for mer, aki be le bu kik a he lyes cél ér de ké ben ví vott harc ba. 
1772-ben négy na gyobb mun ká ját bo csát ja a nyil vá nos ság elé, 

majd 1782-ig sza ka dat la nul dol go zik, és ez idõ alatt 24 mun-
ká ja je le nik meg nyom ta tás ban.

A 70-es évek ele jén kö rül ve szik a ha son ló 
gon dol ko dá sú test õr ba rá tai és ma gyar írók, s 

kö zös an to ló gi á juk Bes se nyei Györ gy Tár sa-
sá ga cí men je le nik meg. 

1773-ban ki lé pett a test õr ség bõl, s a 
re for má tus fõkonzisztóri um tit ká ra lett. 
El len sé gei azon ban ki túr ták in nen. 
Ek kor át tért a ró mai ka to li kus val lás ra, 
amely re a Ki rály nõ már rég óta ösz tö-
nöz te, s ju tal mul évi 2000 Ft. kegy dí jat, 
s az ud va ri könyv tár tisz te let be li õré-
nek cí mét kap ta.

Má ria Te ré zia ha lá la után II. Jó zsef 
meg von ta kegy dí ját, s így 1782-ben ha za 

kel lett köl töz nie any já hoz Berczelre, mi vel 
Bécs ben nem tud ta fenn tar ta ni ma gát. 1785-

ben pe dig Pusz ta ko vá csi bir to ká ra köl tö zött 
(ma Bakon szeg). Ott éli le ma gá nyá ban éle te 

vég sõ két év ti zed ét. Vi ta cik ke ket, is me ret ter jesz tõ 
mû ve ket ír, de a cen zú ra nem en ge di õket ki nyom tat-

ni. Itt szü le tett egyik leg jobb mun ká ja, a Tarimenes uta zá sa, 
mely egy fel vi lá go so dott ál lam re gény. Egy el kép zelt or szág nak, 
Tot posz nak po li ti kai ka land jai, s leg jobb ja i nak tö rek vé se az 
és  sze rû ál lam és tár sa da lom be ren de zé sé re. Po li ti kai vi ta irat 
és hu mo ros tör té net so ro zat. Az ek kor írt mû ve it csak 1930-tól 
kez dõ dõ en le he tett nyom ta tás ban ol vas ni Vajthó és ta nít vá nyai 
jó vol tá ból.

1811-ben hunyt el Pusz ta ko vá csi ban. Kí ván sá ga sze rint min-
den egy há zi szer tar tás nél kül te met ték el kert jé ben.

A Bes se nyei ha gyo má nyok ápo lá sa Nyír egy há zán az zal 
kez dõ dött, hogy az Evan gé li kus Fõ gim ná zi um if jú sá gi ön kép zõ 
kö re fel vet te a test õr író ne vét. 1898-ban meg ala kult a Bes se nyei 
kör, mely el ké szí tet te az író egész ala kos szob rát Kol lár Ede al ko-
tá sa. Dr. Bele horsky Fe renc kez de mé nye zé sé re. 1940 má jus 2-án 
Bes se nyei ham va it Bakon sze gen ex hu mál ták, majd Nyír egy há-
zán az Észa ki te me tõ ben he lyez ték örök nyu ga lom ra.

A sír em lék ét 1982-ben ké szí tet te Rátonyi Jó zsef. 

Marján Tibor
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A Szek szár di 
Köz pont tal mû kö-
dõ Pan te on Ke gye le-
ti Szol gál ta tó Kft. 
2005. má jus 27-én 
tar tot ta meg ala ku-
lá sá nak 15. év for du-
ló ját, mely re mun-
ka tár sa in kí vül a 
va la mi kor ala pí tó 
ta go kat, va la mint 
az or szág több 
ré szé bõl szak mai 
kol lé gá kat lát tak 
ven dé gül.

Nya kas Lász ló, 
a Pan te on Ke gye le-
ti Szol gál ta tó Kft. 
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja az Al só vá ro si iro da há zi ta lál ko zó után, 
a Fritz Bor ház ban lát ta ven dé gül a ju bi le um ra ér ke zõ ket. Be ve-
ze tõ kö szön tõ jé ben üd vö zöl te az ala pí tó ta go kat, s kö szö ne tet 
mon dott mun ka tár sa i nak, a más fél év ti ze des ál do za tos, ma gas 
szín vo na lon vég zett mun ká ért, az em pa ti kus ügy in té zés ért, 
amel  lyel a Pan te on Ke gye le ti Szol gál ta tó Kft. ki vív ta ma gá nak a 
la kos ság el is me ré sét. 

A be ve ze tõ 
kö szön tõ után fel-
kér te Pus kás Bé lát, 
a So mogy Te met ke-
zé si Kft. igaz ga tó ját, 
hogy az el múlt 15 
év tör té né se it vá zol-
ja fel. Pus kás Bé la, 
a tõ le meg szo kott 
ala pos ság gal és fel-
ké szült ség gel em lé-
ke zett a Pan te on 
meg ala ku lá sá ra, s az 
el telt 15 esz ten dõ re. 
Be szé dé ben töb bek 
kö zött a kö vet ke zõ-
ket mond ta:

„Az év for du lók 
le he tõ sé get te rem te-

nek szá munk ra az ered mé nyek és ter mé sze te sen a hi bák szám ba-
vé te lé re. A 15 év em be ri mér ték kel mér ve is al kal mas a vis  sza te-
kin tés re, a mér leg meg vo ná sá ra. For ron gó vál to zó vi lá gunk ban 
ez nagy idõ egy gaz da sá gi tár sa ság éle té ben. 

Ami kor ün nep lünk, ami kor em lé ke zünk, ak kor egy ki csit 
meg ál lunk és meg néz zük jó irány ba ha la dunk-e. Ezt te szi ma 
a Pan te on Kft. is. Mint ma gán vál lal ko zás a te met ke zé si szak má-

15 éves a Szekszárdi Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft.

           Magas színvonal, 
                      magas követelmény (1990 – 2005)
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ban az el sõk kö zött ala kult meg, 1990. feb ru ár 10-én. Az ak ko ri 
ve ze tõ ség fo lya ma tos har cot foly ta tott azért, hogy meg kezd hes-
se te vé keny sé gét, s en nek a mun ká nak nagy ré szét az ak ko ri 
ügy ve ze tõ Mag yari Kár oly vé gez te. Min den tu laj do nos szá má ra 
egy ér tel mû volt, hogy mást és más kép pen kell vé gez ni a ke gye-
le ti te vé keny ség te rü le tén, mint ahogy az a ko ráb bi évek ben 
Szek szár don meg szo kott volt. Meg érez ték a kor kö ve tel mé nyét, 
hogy igény van a mi nõ sé gi vál to zás ra. A dol go zó i kat így vet ték 
fel, és a szem lé let vál tást tõ lük is el vár ták.”

„ Nya kas Lász ló 1997. szep tem ber 1 –e óta ve ze ti a Pan te on 
Ke gye le ti Szol gál ta tó Kft, amely fo lya ma to san bõ ví tet te te vé-
keny sé gi kö rét és te rü le tét. Nap ja ink ra Tol na me gye leg na gyobb 
te met ke zé si vál lal ko zá sá vá nõt te ki ma gát. Nya kas Lász ló meg-
gyõ zõ dés sel vall ja, hogy olyan fel té te le ket kell te rem te ni, hogy 
min den hoz zá tar to zó mél tó kö rül mé nyek kö zött, el vá rá sa i nak 
meg fe le lõ en ren del hes se meg hoz zá tar to zó já nak te me té sét. A 
te met ke zé si szer tar tás nak pe dig olyan szín vo na lú nak kell len nie, 
hogy min den meg ren de lõ és hoz zá tar to zó elé-
ge det ten tá voz zon. Mind ez azt is je len ti, hogy 
a Pan te on Kft. min den dol go zó já val szem ben 
igen ma gas a kö ve tel mény. A kez de tek hez 
ké pest a dol go zók nagy ré sze ép pen ezért 
ki cse ré lõ dött, a meg újult fi a tal mun ka tár sak 
kö zött csa lá di as lég kör ural ko dik, amely a 
mi nõ ség, a szol gál ta tás és az ügy fe lek kel va ló 
em pa ti kus bá nás mód ma gas szín vo na lát is 
elõ se gí ti. 

A 2005-ös esz ten dõ új ki hí vá so kat ho zott. 
Itt is meg je lent va la men  nyi ünk ré me a tisz-
tes ség te len kon ku ren cia. A pi ac kezd át ren-
de zõd ni, több kon ku rens cég je lent meg a 
Pan te on te vé keny sé gi te rü le tén.

Szív bõl kí vá nom, hogy le gye nek ké pe sek 
fel ven ni a har cot a kon ku ren ci á val. Foly tas-

sák a köz meg elé ge dés re szol gá ló ke gye le ti te vé-
keny sé gü ket.

Dr. An dor Fe renc a Vas me gyei Te met ke zé si 
Vál la lat igaz ga tó ja „Kö szön tõ –féle Szek szár di 
Ba rá ta im nak” cím mel, a tõ le meg szo kott meg ha tó 
és ér ze lemdús be szé dé ben sa ját gon do la tai mel lett, 
- ahogy ez már ná la meg szo kott – vers idé ze tek kel 
meg tûz delt kö szön tõ jé nek saj nos min den so rát 
nem áll mó dunk ban idéz ni. Ime né hány gon do lat 
a be széd bõl:

„Mint a szak ma „öreg ró ká ja” csak bíz tat ni 
tu dom és sze ret ném Nya kas Lász lót mun ka tár sa-
i val együtt ar ra, hogy nagy sze rû elõ de ik ha gyo-
mány õr zõ út ján jár va vé gez zék to vább ra is kö te-
les sé gü ket, leg el sõ sor ban a ke gye let re he lyez ve a 

hang súlyt. Fel adat vál la lá suk kal to vább ra is se gít sék a meg ke se-
re dett lel kek fáj dal má nak tom pí tá sát, így té ve ele get a ki szol gál-
ta tot tak aka ra tá nak és Is ten szán dé ká nak egy aránt. 

Kö szön ve kö szön töm Önö ket, kö szön töm az el múlt 15 évet, 
s kí vá nok még sok szor ta en  nyit, si ke rek ben gaz da god va. Ta má-
si Áron so ra i val zá rom gon do la ta i mat:

„Azért va gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott hon le gyünk ben-
ne. „ Igen, akár a föl dön, akár a föld alat t, az örök bé kes ség ben, 
a csön dek ha tal mas bi ro dal má ban.” 

A kö szön tõk után Nya kas Lász ló igaz ga tó aján dé kok kal 
lep te meg kol lé gá it, ven dé ge it, amely bõl nem hi ány zott a fi nom 
Szek szár di bor, és a ré gi vá rost be mu ta tó igé nyes ki vi te le zé sû 
könyv sem. 

A 15 éves év for du ló ra a fi nom va cso ra, s ter mé sze te sen  - 
más kép pen ez nem is tör tén het Szek szár don – a Barti na né pi 
tánc cso port be mu ta tó ja után, egy iga zi ha mi sí tat lan pin cei bor-
kós to ló tet te fel a ko ro nát. 

Sas Er zsé bet 
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 2005. má jus 17-én Ka pos vá ron tar tot ta el sõ vi dé ki 
nyílt ülé sét a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság. 

A hat év vel ez elõtt meg ala kult tes tü let fe le lõs sé get érez a ha tá-
ron in ne n és tú li sír he lye kért, ame lyek kö zül a nem ze tért so kat tett 
el huny tak nyug he lye it vé de lem alá kí ván ja he lyez ni. Szi ta Kár oly 
Ka pos vár Me gyei Jo gú vá ros pol gár mes te re, kö szön tõ jé ben hang-
sú lyoz ta, hogy az élõk nek kö te les sé ge fog lal koz ni a múlt tal és 
meg ten ni min dent ne ves elõ de ink sír ja i nak meg óvá sá ra.

Aki a múlt ját nem be csü li meg, nem tár ja fel, az nem ér de-
mel, nem vár hat sem mit a jö võ tõl, hang sú lyoz ta Jó kai An na, a 
bi zott ság el nö ke. – Fel sze ret nénk ku tat ni a nem zet nagy ja i nak 
sír he lye it, és ne ve i ket fel ves  szük a vir tu á lis nem ze ti sír ker tbe. 

 Az el nök ség ülé sén el hang zott, hogy a vir tu á lis sír kert be 
bár ki be ke rül het, aki meg fe lel azok nak a fel té te lek nek, ame lyet 
a bi zott ság fel ál lí tott. A fel vé telt kez de mé nyez he ti ma gán sze-
mély, ál la mi és tár sa dal mi szer ve zet vagy ön kor mány zat. Bár ki 
te het javaslatot, csak a bi zott ság nak meg kell sza vaz nia. Ezek 
után a sír em lék vé dett sé get él vez, meg szün tet ni nem le het, s a 
sírt a he lyi ön kor mány zat nak kell gon doz ni.

  Boross Pé ter volt mi nisz ter el nök, a bi zott ság tag ja hoz zá-
tet te: egyik leg fon to sabb fel ada tuk a rá kos ke reszt úri köz te me tõ 
56-os már tír ok par cel lá i nak fel újí tá sa. A nyílt ülé sen a gré mi um 
tag jai ezek után meg tár gyal ták és meg sza vaz ták a so mo gyi aján-
lá so kat: a me gyé bõl a jö võ ben 35 sír él vez vé del met. 

A ki he lye zett ülés vé gén 15 fõ ka pos vá ri sze mély ka pott ok le-
ve let a ki emel ke dõ ke gye le ti te vé keny sé gük el is me ré sé ül.

A saj tó tá jé koz ta tón Jó kai An na hang sú lyoz ta, hogy So mogy ban 
kü lö nö sen Ka pos vá ron pél da ér té kû a ré gi sí rok gon do zá sa. Re mél-
he tõ leg a mos ta ni dön tés is hoz zá já rul, hogy So mogy me gye ne ves 
sze mé lye i nek em lé két ilyen for mán is meg õriz zük az utó kor nak.

Pus kás Bé la

Somogyi tagokkal bõvült a virtuális nemzeti sírkert

Harmincöt védelmet élvezõ sírhely
Kaposvár, Keleti temetõ: Borka Géza (író, költõ, pedagógus) 
Gönczi Frenec (etnográfus, muzeológus) Hoss József (katolikus 
pap, egyáztörténész) Kisfaludy Atala (költõ, író) Rippl-Rónai 
József (festõmûvész) Roboz István (költõ, író, publicista, lap-szer-
kesztõ) Szalay Fruzsina (költõ, író) Szász Endre (festõmûvész)
Kaposvár, Nyugati temetõ: Balázs János (festõmûvész) 
Gutheil Jenõ (katolikus pap, tanár, történész)
Kaposvár Izraelita temetõ: Bergel József (orvos, író, hebraista)
Balatonboglár: Gaál Gaszton (képviselõ, fõispán) Varga 
Béla (katolikus pap, nemzetgyûlési elnök)
Balatonlelle: Álgya-Pap Sándor (altábornagy, honvédelmi 
államtitkár) Breznay Béla (katolikus pap, egyetemi tanár, lap-
szerkesztõ) Kiss Károly (kémikus, fizikus, egyetemi magántanár)
Balatonszemes: Latinovits Zoltán (színmûvész) Mócsy János 
(állatorvos, egyetemi tanár, akadémikus)
Csokonyavisonta: Nagyatádi Szabó István (politikus, minisz-
ter)
Csurgó: Nagyváthy János (mezõgazdász, a keszthelyi Ge-
orgikon igazgatója) Hõke Lajos (jogász, levéltáros, publicista)
Gölle: Fekete István (író)
Jákó: Wellmann Oszkár (állatorvos, biokémikus, képviselõ, 
akadémikus)
Kadarkút: Jálics Ernõ (szobrász)
Köröshegy: Gaál György (református lelkész)

Mike: Somssich Pongrác (politikus, fõispán, alnádor, akadémi-
kus)
Nagyatád: Somssich József (politikus, külügyminiszter)
Nagycsepely: Miklós Ödön (református lelkész)
Nikla: Berzsenyi Dániel (költõ)
Siófok: Együd Árpád (folklorista, néptánckoreográfus)
Somogytúr: Kunffy Lajos (festõmûvész)
Somogyvár: Szent László király egykori sírhelye, Széchenyi 
Imre (politikus, publicista)
Zamárdi: Margó Ede (szobrász)
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Emlékhely emlékezetbõl
Nemesvid So mogy me gyé ben a Mar ca li-hát tól nyu-

gat ra, kö zel a me gye ha tár hoz he lyez ke dik el. A leg kö ze-
leb bi vá ro sok: Mar ca li, a tér ség köz pont ja 19, Nagy ka ni-
zsa me gye jo gú vá ros 25 ki lo mé ter re fek szik. A Vid név 
szláv sze mély név bõl, vagy a „ved” szó ból szár maz hat, 
mely nek je len té se „vi zes te rü let”. 

  A fa lut a vár né pek kö zé tar to zó sza bad ki rá lyi sza ká csok ala pí-
tot ták, akik itt kap tak bir to kot. A tö rök hó dolt ság ide jén a köz ség a 
Kop pá nyi szan dzsák hoz tar to zott. Azon ban a ne me sek en ge det len-
sé gé nek a tö rök mar ta ló cok pusz tí tá sa lett a kö vet kez mé nye. A XIII. 
szá zad ele ji ös  sze írás sze rint már is mét ne me sek lak ták a te le pü lést. 
III. Kár oly meg erõ sí tet te a hely sé get ré gi ki vált sá ga i ban, és 1725-ben 
a ne mes elõ ne vet ado má nyoz ta a fa lu nak. Az 1800-as évek 
kö ze pé tõl egy re több zsi dó szár ma zá sú sze mély te le-
pült le a köz ség ben. Az élénk kö zös sé gi éle tét és a 
la kos ság je len tõs lét szá mát is bi zo nyít ja a köz ség 
ha tá rá ban lé võ zsi dó te me tõ. 1944. jú ni us ele-
jén Nemesvid zsi dó la kos sá gát is el hur col ták. 
Az év ti ze de kig az enyé szet mar ta lé ká nak 
ha gyott te me tõt Nemesvid ön kor mány zat 
és a la kos ság fel újí tot ta, a te rü le tet kitisztí tot-
ta és a hely hez il lõ ke rí tés sel és ka pu val lát ta 
el. A fel újí tott te me tõ át adá sá ra 2005. jú ni us 
3 –án ke rült sor. Dr. Zuch man Ta más ál lam-
tit kár megren ditõ be szé dé ben hang sú lyoz ta: 
„év ti ze de kig nem volt, aki ki nyis sa a ka put, aki 
a bur ján zó nö vény zet tõl meg tisz tít sa a te me tõt, aki 
vi rá got és ka vi csot he lyez zen el az egy re ros  szabb ál la-
pot ban lé võ sírokon…. Az em lék he lye ket nem kõ bõl és fá ból 
épí tet tük, ha nem emlékezetbõl…. Kö szö net mind azok nak, akik 
lel ki is me ret ük sza vá ra hall gat va fel újí tot ták ezt a te me tõt. Dr. Árvai 
Ti bor pol gár mes ter hang sú lyoz ta, hogy a te me tõ fel újí tá sá nak gon do-
la ta, kez de te, és an nak el vég zé se kö zös aka rat tal, kö zös ös  sze fo gás-
sal történt. …Egy olyan he lyen ál lunk, amely fel ele ve ní ti ben nünk 
a há bo rús ke gyet len sé ge ket, a de por tá lá so kat, a ha lál tá bo ro kat, a 

ki vég zé se ket, egy szó val a bor zal mat. Egy olyan he lyen ál lunk, amely 
az em lé ke zés re, a tisz te let adás ra, a fõ haj tás ra in dít ben nün ket, s ame-
lyet mély sé ges ke gye let tel, fáj da lom mal meg is te szünk. A XVI II-XIX. 
szá zad for du ló ján kez dõ dött meg a zsi dó, iz ra e li ta val lá sú la kos ság 
na gyobb mé re tû be te le pe dé se te le pü lé sünk re, amely fel gyor sí tot ta a 

vá sár tar tás és az 1825-ös me zõ vá ro si rang el nye ré sét. .. Az el sõ 
idõk ben csak 3-5 zsi dó val lá sú csa lád, majd 1832-ben 

már 10 csa lád ban 46 fõ, 1844-ben 18 csa lád ban 130 
fõ iz ra e li ta élt. …1851-ben 1300 ka to li kus és 140 

zsi dó la kos élt a te le pü lé sün kön. Ne künk, a fel-
nõtt tár sa da lom nak be osz tá sok tól füg getlenül 
az a nagy kül de té sünk, fe le lõs sé günk, fel ada-
tunk, hogy a jö võ tár sa dal ma, gyer me ke ink, 
uno ká ink so ha ne tud ják meg, és fõ képp 
so ha ne ta pasz tal ják meg a há bo rú bor zal ma-
it, ke gyet len sé ge it.”

A meg em lé ke zést kö ve tõ en a zsi dó ima 
em lé kez tet te a je len tõs szá mú hallgatóságot 

egy ko ráb ban nagy lét szá mú kö zös ség min den na-
pi te vé keny sé gé re, it te ni éle té re. Ma már tud juk ez a 

he lyes út.  Nem rom bol ni, ha nem épí te ni, a meg lé võ ér té ke-
ket meg óv ni kell. Tud juk, hogy em lék he lye ket nem csak em lé ke zet-
bõl kell épí te ni. Ha nem szem be sít jük utó da in kat, gye re ke in ket tör-
té nel münk ször nyû tra gé di á já ra ak kor lesz nek, és saj nos van nak 
em be rek, akik em lék he lye ket, sír je le ket, sír em lé ke ket rom bol nak.

Pus kás Bé la

„Mûemlék temetõk”
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A Haj dú bö ször mé nyi köz te me tõ ben fo lya ma to san nõ 
a ha gyo má nyos csó nak ala kú sír jel lel (fej fa) el lá tott sí rok 
szá ma, amely te met ke zé si és sírmeg jelelölési mód a he lyi 
ha gyo má nyo kon ala pul.

Ma már a har ma dik ha son ló par cel la ke rült ,ki je lö lés re 
– mely vé dett sé gé bõl adó dó an is –, már szi go rú meg kö té-
sek és elõ írá sok ered mé nye ként  ha gyo mány õr zõ és egy-
ben ha gyo mány te rem tõ funk ci ót is be tölt.

A fej fák ról ál ta lá ban
A fej fa, - mint ne ve is mu tat ja – szó ös -

sze té tel, me lyet a fej+ fa sza vak al kot nak, 
ér tel me zé se két irá nyú, egy rész rõl je löl he ti 
ma gát az el huny tat, hi szen a fej fa ré sze i-
nek el ne ve zé se is mu tat ja: fej + törzs + 
láb, más rész rõl, hogy e sír je let min dig a 
sír ban nyug vó fe je fö lé ál lít ják.

A fej fák el he lyez ke dé se min den 
idõ ben a kö zös ség ál tal meg ha tá ro-
zott tra dí ci ó hoz kö tõ dött.

A sí rok Ke let-nyu gat tá jo lá sú ak, 
ahol a sí rok ban az el huny tat ha nyatt 
fek tet ték, lá ba ke let nek, fe je nyu gat nak 
fe küdt, így arc cal ke let fe lé né zett. A 
fej fa min den eset ben a ha lott fe je fö lé 

ke rült.
A fej fa fel ál lí tá sá nál ar ra is ügyel tek, 

hogy a han ton ne füg gõ le ge sen ás sák be, 
ha nem kis sé elõ re dönt ve. En nek kul ti kus, 

de prak- ti kus okai is vol tak. Ne ve ze te sen ez ál tal az 
amúgy is elõ re haj ló fej rész még in kább véd te a fel ira tot az idõ já-
rás vi szon tag sá ga i tól.

A fej fa szí ne, mé re te, el he lyez ke dé se a sí ron és leg fõ képp a fej fa 
csúcs dí sze min dig biz tos el iga zo dást nyúj tott az alat ta nyug vó ról.

Ezek nek a jel ké pek nek, dí szít mé nyek nek a meg óvá sa nem csak 
egy ha gyo mány to vább élé sé nek le he tõ sé gét ad ja meg az utó kor szá-
má ra, de tisz te le tet is nyújt az õsök, az elõ dök em lé ke ze té nek. A fej fák 
for mai vál to za tok ban na gyon gaz da gok. Min den egyes kö zös ség nek 
meg vol tak és meg van nak a ma guk jel leg ze tes for mai ele me ik.

A bö ször mé nyi fej fák, a fej fa tí pu sok kö zül az ún. csó nak ala-
kú fej fák cso port já ba tar toz nak. Fõ for má ja zárt, de nem osz lop sze-
rû. Há rom fõ rész re ta gol ha tó, úgy mint: - fej – törzs – láb. A fej rész 
há rom ol da lon csa pott, mely jel leg ze tes – az el hunyt ne mé re jel-
lem zõ – csúcs dísz ben vég zõ dik. A fej részt az „osz lo pos” törzs tõl 
a fõ né ze ten eresz vá laszt ja el, ami egy ben le zár ja, el vá laszt ja az 
egyik részt a má sik tól, il let ve prak ti kus funk ci ó ja ré vén meg óv ja a 
tör zsön lé võ táb la rész fel ira tát a rá csor gó csa pa dék tól.

Ké szült: Sze ke res Gyu la 1998-ban meg je lent „A haj dú bö ször-
mé nyi ha gyo má nyos csó nak ala kú fej fás vé dett te me tõ rész“ 
cí mû ta nul má nya alap ján. 

Pus kás Bé la

Csónak alakú fejfák
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Emlékmû a gyermekáldozatokért Balatonlellén
Az ENSZ Gyer mekek Jo ga i ról szó ló Egyez mény 15. 

va la mint a II. vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du-
ló ja al kal má ból szé les kö rû tár sa dal mi ös  sze fo gás sal 
ké szült fe ke te grá nit em lék mû vet Har rach Pé ter, az 
or szág gyû lés al el nö ke lep lez te le. 

Or bán Ist ván, a Ma gyar Gyer mek és If jú ság vé del mi Szö-
vet ség el nö ke és Ke néz Ist ván pol gár mes ter ok ira tot ír tak alá, 

mely ben a szö vet ség a vá ros ra bíz ta az 
em lék mû mél tó gon do zá sát. A ma gyar 
és la tin nyel vû ira tot alá írá sá val hi te le sí-
tet te He ré nyi Kár oly 
or szág gyû lé si kép vi-
se lõ és Gás pár Kár-
oly, az esély egyen-
lõ sé gi mi nisz té ri um 

fõ osz tály ve ze tõ je. „az Em lék mû vet ke gyel-
mes Nagy vá ra di Ka to li kus Tem pfli Jó zsef 
püs pök fel szen tel vén, meg ko szo rúz ván 
ka to nai tisz te let adás sal, ki nyil vá nít ván, 
hogy mind örök re tu laj don ba át ad juk nagy tisz te let nek ör ven dõ 
Ke néz Ist ván úr nak, aki Bal a ton lelle vá ro sá nak ez idõ ben pol gár-

mes te re, s Bal a ton lelle vá ros la kos sá gá nak, kö te lez vén, hogy az 
Em lék mû vet mind örök re a je len le gi ál la pot nak meg fe le lõ en gon-
doz zák, nem he lye zik át más te rü let re, az ava tás nap ján min den 
év ben meg ko szo rúz zák. Kö szö net tel át ve szi, a Vá ros Kép vi se lõ-

tes tü le te ne vé ben hi tet tesz, hogy min den ide lá to ga tó vi rá got 
he lyez het el, gyer tyát gyújt hat, s hogy az Em lék mû meg te kin té se 
nyil vá nos; mind ez az Úr 2005. évé nek jú ni us hó nap hu szon egye-
dik nap ján íra tott alá”. 

A Mó ló park ban fel ál lí tott em lék osz lo pot há rom nagy egy ház kép-
vi se lõi ál dot ták meg és szen tel ték fel. A fel szen te lést kö ve tõ en ka to nai 
tisz te let adás ke re té ben ke rült sor az em lék mû meg ko szo rú zá sá ra. 

Pus kásBé la
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Belvizes temetõinkrõl
A 2000 évi bel vi zes idõ szak nál is 

ked ve zõt le nebb, tar tó sabb a ma gas 
ta laj víz szint a ros  szabb adott sá gú 
ha zai te me tõk ben a 2005-ös esz ten-
dõ ben. A na pi saj tó ese ten ként tor-
zít va, a ne ga tív szen zá ci ót haj szol-
va ke zel te e kér dést, így kü lö nö-
sen idõ sze rû az ob jek tív szak mai 
elem zés meg kez dé se, la punk ban a 
Ma gyar Te met ke zés ben is. 

A kér dé sek re Bo ros Ár pád tól 
a Csong rád Me gyei Ke gye le ti Kft. 
ügy ve ze tõ igaz ga tó já tól kap tunk 
vá laszt.

Va jon hány bel víz re ér zé keny  
te me tõnk le het?

Nincs pon tos ada tunk, de becs lé sek sze-
rint or szág szer te több száz ra is te he tõ. Az 
ÁNTSZ idén kez dett egy fel mé rést, amely-
nek ered mé nyét még nem is mer jük.

A te me tõi ma gas ta laj víz szint okai 
több ré tû ek is le het nek, pél dá ul:

- az ele ve rossz te me tõi hely vá lasz tás, 
(ame ly egy szá ra zabb pe ri ó dus ban akár 
jó is le he tett)

- a ked ve zõt len he lyi adott sá gok, a víz-
zá ró ré te gek ma gas el he lyez ke dé se

- a te le pü lé si me li o rá ci ós rend szer 
kiépítetlen sége, vagy a meg lé võk tönk re té-
te le (pél dá ul: a föld ren de zés után be te me-
tett víz el ve ze tõ ár kok, csa tor nák)

- a szél sõ sé ges csa pa dék vi szo nyok 
(sok hó és esõ rö vid idõn be lül a víz gyûj-
tõ te rü le ten)

- az idõn ként meg ára dó fo lyók kö zel sé-

ge
Le het-e prog nosz ti zál ni a 
te me tõi ta laj víz szin tet?

Er re je len leg nincs más le he tõ sé günk, 
mint a he lyi ta pasz ta lat, amely sze rint 
az ér zé keny pe ri ó dus ál ta lá ban már ci us 
1 – jú ni us 30 kö zöt ti idõ szak ra te he tõ, a 
rossz adott sá gú te me tõk ben. Idén már ci-

us ban pél dá ul ki mér he tõ volt 1 hét alat ti 
100 cm-es ta laj víz szint emel ke dés is.

Hogyan mérhetjük egyszerû 
módszerekkel a talajvízszintet?

Azok ban a te me tõk ben, ahol a te rep-
szint vál to zik és ki sebb a te me tés szám a 
so ron kö vet ke zõ sír hely mel lett ké zi, vagy   
gépi ta laj fú ró val le fú runk –2 m mély sé gig 
és a víz szint mé rõ léc cel mér he tõ vé vá lik.

A ko por sós te me tés re ki je lölt sír hely-
táb lá ban, így a ta laj víz szint a te me tés fel vé-
te le elõt t, - akár a te met te tõ csa lád ál tal is 
– na pon ta fi gye lem mel kí sér he tõ.  A gö dör 
kö rül, vagy fe lett va la mi lyen fi gye lem fel-
hí vó jel zést kell al kal maz ni a bal ese tek el ke-
rü lé se ér de ké ben.

Ki nek mi a te en dõ je a ma gas 

(160 cm-nél, il let ve 200 cm-nél 
ma ga sabb) te me tõi 

ta laj víz szint ese tén?
A tör vény és a 145/1999 (X.1.) Kor mány-

ren de let nem sza bá lyoz za e kér dés kört, de 
a R. 1§ 1. Be kez dé se és a 11§ 3. Be kez dé se 
át té te les lo gi kai ér tel me zé sé vel cél sze rû cse-
le ked ni, amely sze rint 

- a te me tõ üze mel te tõ je és /vagy az 
ÁNTSZ köz egész ség ügyi – és ke gye le ti 
– okok mi att, 2 m fe let ti ta laj víz szint ese tén 
fel füg gesz ti a ko por sós te me té se ket, 

- 1,60 m fe let ti ta laj víz szint ese tén pe dig 
fel füg gesz ti a ko por sós rá te me té se ket is, az 
érin tett te me tõ tel jes te rü le tén. Ha a te me-
tõ nek van nak ma ga sab ban fek võ ré szei, 
a ko por sós te me tés le he tõ sé gét az adott 
he lyen a fú rás sal, vagy ásás sal vizs gált ta laj-
víz szint dön ti el.

A te met ke zé si szol gál ta tó fel ada ta a 
leg ne he zebb, mert ke zel nie kell azon te met-
te tõ csa lá dok sok szor ir ra ci o ná lis igé nyét 
a ko por sós te me tés re, akik a ham vasz tá si 
szük ség sze rû sé get tra u ma ként élik meg.

A szol gál ta tó esz kö zei kor lá to zot tak:
- ajánl hat ja a ham vasz tá sos te me tést
- az el huny tat hût he ti 8 na pig, vagy 

a tör vény mó do sí tás után – ÁNTSZ en ge-
déllyel – 15 na pig,  de a meg ol dást et tõl 
csak jú ni us má so dik fe lé tõl le het re mél ni 
(ha csök ken a ta laj víz szin t)

- kor lát la nul vé gez het ko por sós te me-
tést (ket tõs ko por só ban) ta laj szint fe let ti 
sír bolt ok ba, vagy víz men tes (víz szi ge telt) 
rész ben ta laj szint alat ti sír bolt ok ba is, ha 
a te met te tõ csa lád ren del ke zik ilyen krip-

Kriptautcák, urnautcák. Mi lenne a megoldás?

Talaj fú rás a zá kány szé ki te me tõ ben

„Fi gye lõ kút” a mind szen ti te me tõ ben

A víz szint mé ré se
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tá val, az ÁNTSZ en ge dé lyét kö ve tõ en. 
(egyes te me tõk tu laj do no sai hó na pok ra 
bé rel he tõ krip ta fül kék kel is ren del kez-
nek, kor lá to zott szám ban)

- ajánl hat ko por sós te me tést egy víz-
men tes, kö ze li te me tõ ben az el hunyt 
ké sõb bi, ex hu má lás utá ni át te me té sé-
nek le he tõ sé gé vel, amely je len tõs anya-
gi és lé lek ta ni te her té tel a te met te tõ 
csa lád nak.

Ja vít ha tók –e a bel vi zes 
te me tõk adott sá gai?

A te me tõ tu laj do nos ön kor mány zat-
ok, egy há zak a jö võ ben te me tõ ik fej lesz-
té se, re konst ruk ci ó ja cél já ból – re mé nye-
ink sze rint – uni ós for rá sok ra is pá lyáz-
hat nak, de sa ját erõ bõl is ja vít hat nak 

te me tõ ik adott sá ga in, ál la po tán és szol-
gál ta tá sa in, pél dá ul:

• a te me tõ 
pi hen te tett, so ron 
kö vet ke zõ táb lá já-
nak fel töl té sé vel, 
„domb kép  zés -
sel”, (pél dá ul a 
székku tasi te me tõ 
em lék mû ré szé re 
ki ala kí tott domb-
ja. Kü lö nö sen, ha 
van a kö zel ben 
in gye nes, vagy 
ol csó föld, vagy 
ho mok ki ter me lé-
si le he tõ ség.

• ta laj szint 
fe let ti krip ták, sír bolt ok épí té sé vel, ilyen a 
mind szen ti gya kor lat.

• ur na fül kék, ko lum bá ri u mok épí té sé-
vel, pél dá ul a ruz sai 12 fé rõ he lyes ur na sír-

em lék, amely biz to sít ja az ur na sír he lyet a 
he lyi la kos ság nak.

•de pél da le het a spa nyol te met ke zé si 
gya kor lat is, ahol eme le tes krip ta „ut cá-
kat” épí te nek ki. 

• te me tõn be lü li víz el ve ze té si – gyûj-
té si rend szer meg ol dá sá val, utak, te rek 
víz men te sí té sé vel

A bel vi zes te me tõk ügye több száz 
te me tõ tu laj do nost, te me tõ üze mel te tõt és 
szol gál ta tót, va la mint a la kos ság je len tõs 
ré szét érin ti, a meg ol dá sa át fo gó víz ügyi, 
köz egész ség ügyi, épí té sze ti, te me tés-szak-
mai, tör vény al ko tói és ha tó sá gi ügy, ezért 
a ké sõb bi ek ben tu do má nyos igé nyû vizs-
gá la tok, kon fe ren ci ák, szak iro dal mak tár-
gya is le het ne.

„Domb kép zés” a székku tasi te me tõ ben

Csa lá di krip ták a mind szen ti te me tõ ben

12 fé rõ he lyes ur na sír em lék Ruzsán

Krip ta „ut ca” a lloret de mar-i te me tõ ben

A krip ta fül kék le zá rá sa, dí szí té se

Sas Erzsébet
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Az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetõ

2005. má jus 12- én az ostffyasz-
szony fai ha di fo goly-te me tõ ben a 
ha di fo goly tá borépí té s meg kez dé-
sé nek 90. év for du ló ja al kal má ból 
közös ün ne pi meg em lé ke zést tar-
tot tak tá bo ri püs pö ki szent mi sé vel 
a Vas me gyei Te met ke zé si Vál la lat, 
Ostffyass zony fa és Nagysi monyi 
köz sé gek Ön kor mány za ta.

Az egybegyülteket Reményik Sán dor 
so ra i val kö szön töt tem:

„Vi szont lá tás ra- mon dom és me gyek,
Ro bog nak vo na tok és éle tek,

S ben nem leg be lül va la mi re meg,
Mert nem tu dom, so ha sem tud ha tom,

Szo rít ha tom- e azt a ke zet, amit el en ge dek.

Vi szont lá tás ra- mon dom még is, még is.
Vi szont lá tás ra hol nap,

Ha nem hol nap, hát hol nap után,
Vagy, ha ak kor sem, hát azu tán,
Vagy ha nem, hát ezer év múl va.

Vi szont lá tás ra a föld nek po rá ban,
Vi szont lá tás ra az égi su gár ban,

Vi szont lá tás ra a Hold nak ud va rán,
Vagy a Tej út va la mely csil la gán.”

Kö szön töt tem az ün nep sé gen meg je-
lent Dr. Sza bó Ta más tá bo ri püs pök urat, 
aki a szent mi sét ce leb rál ta, Dr. Hol ló Jó zsef 
ve zér õr nagy urat a Hon vé del mi Mi nisz-
té ri um Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um 
fõ igaz ga tó ját, aki az ün ne pi meg em lé ke-
zést tar tot ta, Dr. Ra vasz Ist ván al ez re des 
urat, a Bel ügy mi nisz té ri um kép vi se le té ben 
Prutkay Já nos és Hor váth Csa ba ura kat, 
az Orosz or szá gi Fö de rá ció Nagy kö vet ség-
ének kép vi se lõjét, a Bur gen lan di Baj tár si 
Szö vet ség kép vi se lõ it, Vas Me gye Köz-
gyû lés ének El nö két Markó Pé ter urat, az 
Or szág gyû lé si kép vi se lõ ket, Vas Me gye 
Rend õr fõ ka pi tá nyát 

Dr. Or bán Pé ter al tá bor nagy urat, 
Cell dö mölk Rend õr ka pi tá nyát, a Ta pol-
cai Ki kép zõ Köz pont ka to ná it, a Hon véd 
Ha gyo mány õr zõ Egye sü let, a Recs ki Szö-
vet ség Nyu gat- Du nán tú li Egye sü le te, a 
vi té zi rend kép vi se lõ it, a Had ki egé szí tõ 
Pa rancs nok ság, a Baj tár si Szö vet ség, Ha tár-
õr- igaz ga tó ság kép vi se lõ it, a szom szé dos 
fal vak pol gár mes te re it, a kör nyék la kos sá-
gát az is ko lák di ák ja it, ta ná ro kat, a me gye, 
a vá ro sok in téz mé nye i nek ve ze tõ it, a kör-
nye zõ te le pü lé sek lel ki pász to ra it, a test vér-
egy há zak kép vi se lõ it.

A szent mi se homíliájában a Püs pök Úr 
ki tért ar ra, hogy  a te me tõ lá to ga tás ar ra 
em lé kez te ti az em be re ket, hogy az élet nek 
vé ge van. De az em ber a re mény bõl táp-
lál ko zik, ezért tud ja, hogy az élet vé gén  
egy ka pu elõtt áll, s Jé zus fel tá ma dá sá ra 
gon dol. Így kell a hõ sök re is em lé kez ni, a 
tisz te let mel lett a re mény is ott van a szí-
vünk be. Imád koz zunk éret tük !

Az ün ne pi meg em lé ke zést Dr. Hol ló 
Jó zsef ve zér õr nagy úr tar tot ta. Be ve ze tõ jé-
ben Pi linsz ky Já nos köl tõ so ra it idéz te :

„Egy egész örök ké va ló ság,
õr zi mind an  nyi uk nak a sor sát,

ren dít he tet- len, mint a kõ zet 
. . .”

Hang sú lyoz ta, hogy a ka to nák a harc-
ban, a sé rül tek a hát or szág ban örö kös 
élet ve szély ben vol tak. A te me tõ ben pi he-
nõk egy sze rû em ber ként öl töt ték ma guk ra 
az egyen ru hát. A ha lott ka to na már nem 
szö vet sé ges, már nem el len ség, ha nem 
tisz tel ni va ló em ber, a há bo rú ál do za ta. A 
jár vá nyok /tí fusz, spa nyol nát ha/ ki tö ré se-
kor                 a 90 esz ten dõ vel ez elõtt 1915- 
ben  meg nyi tott ha di fo goly- te me tõ föld je 
egy re több em bert fo ga dott ma gá ba, akik 
már az örök bé kes ség je gyé ben nyug sza-
nak egy más mel lett, mint igaz baj tár sak.

Min den em ber ha lá la  fáj, min den 
em bert ha za vár tak a csa lá di tûz hely hez, 
mert min den em ber ré sze gon do la ta ink-
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nak, s min den ka to na baj tár sunk, füg get le-
nül at tól, hogy mi lyen egyen ru hát vi sel.

Hang sú lyoz ta, hogy õriz zük meg ezt 
a cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet ben ál ló, 
szép te me tõt az utó kor szá má ra. De le het- 
e egy te me tõ re azt mon da ni, hogy szép ? 
Igen, le het, sõt kell, két ok ból is.

Az egyik ön ma gá ért be szél, min den ki 
lát hat ja, aki itt jár : ka to nás rend ben so ra-
ko zó sír kö vek, a gon do zott gyep ál tal kör-
be fo got tan, li ge tet köl csön zõ fák, vi rá gok, 
szin te már mû vé szi igényességû ka pu és 
ke rí tés. Mind ez az ös  sze fo gás élõ szim bó-
lu ma. Kö szö net mind azok nak, akik ezt 
meg te rem tet ték és fenn tart ják.

A má sik ok ben nünk van, azt lel ki sze-
me ink kel kell meg lát nunk, azt szí vünk kel 
kell meg érez nünk. Aho gyan azt a nagy 
te o ló gus és fi lo zó fus Pierre Teil hard de 
Chardin meg fo gal maz ta: 

„Lát ni an  nyit tesz, hogy több nek len ni. 
A lá tás és a jó ság fon to sabb a böl cses ség nél, s 

en nek fel is me ré se már 
ma ga is böl cses ség.”

A má sik, a lel ki 
szép ség pe dig nem 
más, mint a hõ si 
ha lált halt, vagy a 
se be sü lé sük, il let ve 
jár vá nyok kö vet kez-
té ben éle tü ket vesz-
tett ka to nák em lé két 
meg õriz zük az utó-
kor szá má ra.

A Nagysi monyi 
ha tá rá ban lé võ, ár nyas Ostffyass zony fai 
ha di fo goly te me tõ ben nyug vó ka to nák tól 
a tá bor nok a láng lel kû köl tõ, az õr nagy-
ként csa tá ban el tûnt Pe tõ fi Sán dor sza va i-
val vett bú csút :

„Ki is gyõz né mind föl ír ni, akik
Tö me ges tül el- vé rez nek ? –

Tisz tel jé tek a ka to ná kat, 

Na gyob bak õk, mint a had ve zé rek”
Az ün nep ség vé gén a meg je len tek el he-

lyez ték az em lé ke zés ko szo rú it, majd a Püs-
pök úr, a Ve zér õr nagy úr, Ostffyass zony fa 
és Nagysi monyi pol gár mes te re vi rá got 
ül tet tek az év for du lón. 

Er re az al ka lom ra ké szült el az új ke rí-
tés, par ko ló, mely pá lyá zat út ján va ló sul-
ha tott meg a Nyu gat- du nán tú li Re gi o ná-
lis Fej lesz té si Ta nács tá mo ga tá sa ál tal.

Az ün nep sé get kö ve tõ en a részt ve-
võk- az ere de ti út vo na lon ha lad va- a 
Nagysi monyi Mû ve lõ dé si Ház ba meg te-
kint het ték az „Ostffyass zony fai Ha di fo-
goly tá bor em lé ke i “ cím mel nyílt ki ál lí-
tást. Kö szö net ér te a Savaria Mú ze um és 
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had tör té ne ti 
In té zet és Mú ze um mun ka tár sa i nak. A 
ki ál lí tást Dr. Hol ló Jó zsef ve zér õr nagy- 
fõ igaz ga tó nyi tot ta meg. 

Dr. An dor Fe renc 

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la és a Gyõ ri 
Kom mu ná lis Szol gál ta tó Kft. kö zös ren de zé sé ben „Gyõ ri Vá ros-
üze mel te té si Na pok“ cí mû or szá gos szak mai kon fe ren cia volt 
2005. jú ni us 22- én és 23- án.

A Bel ügy mi nisz té ri um ré szé rõl Maj sai Sán dor fõ osz tály ve ze tõ 
tar tott elõ adást a meg nyi tó na pon : A te le pü lés üze mel te tés kor-
mány za ti fel ada tai té má ban.

Jú ni us 23- án A te met ke zé si jog sza bály ok vál to zá sa cí mén 
Prutkay Já nos úr a Bel ügy mi nisz té ri um kép vi se le té ben tar tott 
elõ adást. A szer ve zõk fel ké ré sé re a „Jószív“ Te met ke zé si Kft. ügy-
ve ze tõ igaz ga tó ja, az OTEI el nök he lyet te se Dr. Ladoc sy Gé za a 
Te met ke zé si szol gál ta tás a XXI. szá zad ban,  Dr. An dor Fe renc a 
Vas me gyei Te met ke zé si Vál la lat igaz ga tó ja , a Te met ke zé si Váll-
ala ko zók Du nán tú li Egye sü le té nek el nö ke  a Ha lál és te met ke zés 
a vi lág val lá sok ban tar tott elõ adást. A kon fe ren ci án Ráskai 

Pé ter Con fort Ter ve zõ Kft. ügy ve ze tõ je a Te me tõ ker tek- te me-
tõk ter ve zé se cí men, Juhászné Buj do só Má ria a Bu da pes ti Te met ke-
zé si In té zet Rt. ker té sze ti osz tály ve ze tõ je a Zöld fe lü let fenn tar tá sa 
a bu da pes ti te me tõk ben cím szó alatt tar tott elõ adást. Nagy Ág nes 
fõ ker tész, a Kis kun fél egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal tól a Te met-
ke zé si kul tú ra Eu ró pá ban, va la mint De zsõ Zsu zsan na, fõ is ko lai 
ad junk tus A hos pice szel le mi sé ge - a hal dok ló gon do zás ko runk-
ban cím szó alatt hall hat tunk elõ adást.

Az elõ adá sok be fe je zé se után a hall ga tók lá to ga tást tet tek 
a Gyõ ri Ha lott ham vasz tó ba, ahol Éhmann Jó zsef ügy ve ze tõ és 
Tokay Pé ter a ha lott ham vasz tók üze mel te té si gya kor la tá ról tar-
tot tak be szá mo lót. Az elõ adá so kon mint egy 80 fõ vett részt, akik 
nagy ér dek lõ dést ta nú sí tot tak.Az elõ adá sok té má i ra a kö vet ke zõ 
szá munk ban vis  sza té rünk.

Dr. Andor Ferenc

Tájékoztató
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A Ba la ton lég te ré ben 1944. jú ni us 16-án a dél-
elõt ti órák ban olasz or szá gi re pü lõ te rek rõl több 
mint 800 db ame ri kai bom bá zó és va dász re pü-
lõ gyü le ke zett kü lön bö zõ ha di ipa ri cél pont-
ok bom bá zá sá ra.

A Veszp rém ben ál lo má so zó ho ni lé gi-
erõ 101. „PU MA” va dász-re pü lõ ez red 
28 db Messer schmitt va dász gé pe Hep-
pes Ala dár õr nagy pa rancs nok sá ga alatt 
meg tá mad ta a kö te lé ke ket. Az egyen-
lõt len harc ban ezen a na pon öt ma gyar 
va dász pi ló ta vesz tet te éle tét az ez red bõl, 
kö zöt tük Pász ty Ist ván re pü lõ had nagy, 
akit Kere ki Köz ség (So mogy me gye) fe lett 
lõt tek le. Ej tõ er nyõ je be le akadt a zu ha nó 
Me-109G gé pé be és így az zal együtt csa pó dott 
be Kere ki Köz ség ben. Pász ty Ist vánt az Óbu dai 
te me tõ ben te met ték el.

Több, ma már idõs kere ki la kos szem ta nú ja volt 
a lé gi csa tá nak és kez de mé nye zé sük re 2003-ban ki emel-
ték a gép ron csa it, ame lyet a szol no ki a Re pü lõ mú ze um ban 
he lyez tek el.

A gép le zu ha ná sá nak hely szí nén a te le pü lés 
la kos sá ga je len tõs tár sa dal mi mun ká val, a Ba la-

ton Fej lesz té si Ta nács és So mogy Me gyei 
Ön kor mány zat, va la mint vál lal ko zók anya-

gi tá mo ga tá sá val HÕ SI EM LÉK PAR KOT 
és sza bad idõ par kot ho zott lét re. Kere ki 
la kos sá ga a há bo rú ál do za tai elõtt tisz te-
leg ve ál lí tott em lék mû vet, a hõ si ha lált 
halt pi ló ta és sze mé lyén ke resz tül min-
den re pü lõs ál do zat em lé ké re. Az em lék-
mû ava tá sá ra 2005. jú ni us 19-én ke rült 
sor. Az em lék mû vet Dr. Gye ne sei Ist-

ván, a So mogy Me gyei Köz gyû lés el nö ke 
és Pethõ Ist ván dan dár tá bor nok, a lé gi erõ 

pa rancs nok he lyet te se a he lyi la kos ság és 
je len tõs szá mú ér dek lõ dõ je len lét ében lep lez-

te le. Az ün ne pi be szé dek után az em lék mû vet, 
öku me ni kus is ten tisz te le tet kö ve tõ en az egy há zak 

kép vi se lõi szen tel ték fel. A ka to nai szer tar tás sze rint 
vég re haj tott ko szo rú zás köz ben a hõs pi ló ta tisz te le té re egy 

is ko la gép több ször tisz te let kört irt le az ava tás hely szí ne fe lett.
Pus kás Bé la

Emlékmû a hõs pilótának



Kecs ke mé ten, az or szág egyik leg je len tõ sebb szov jet hõ si 
ka to na te me tõ jé ben, év rõl év re meg em lé kez nek a II. Vi lág há bo rú-
ban el eset tek rõl. Az idei év ben még a ko ráb bi nál is na gyobb 
fi gyel met szen tel tek an nak, hogy mi nél ma gasz-
to sab bá, ün ne pé lye seb bé te gyék a tisz tel gést 
azok nak a sír em lé kei elõt t, akik éle tü ket 
ál doz ták fel azért, hogy 60 év vel ez elõtt 
1945. má jus 9-én vé get ér jen Eu ró-
pá ban a tör té ne lem leg pusz tí tóbb 
há bo rú ja, me lyet a fa sisz ta Né met-
or szág zú dí tott az em be ri ség re.

Az ün ne pé lyes ko szo rú zás 
ke re tei kö zött meg em lé kez tek 
a ha zánk te rü le tén el esett ka to-
nák ról, az an ti fa sisz ta el len ál-
lók ról, a pol gá ri de mok ra ti kus 
erõk rõl, az egy há zi és val lá si 
szer ve ze tek rõl, akik részt vet-
tek a fa siz mus el le ni harc ban.

A II. Vi lág há bo rú be fe je zé sé-
nek 60. év for du ló ja al kal má ból 
ren de zett meg em lé ke zést 2005. 
má jus 6-án tar tot ták meg Kecs ke-
mé ten, a Szov jet Hõ si Ka to na te me tõ-
ben, me lyen az Orosz or szá gi Fö de rá ció 
Ma gyar or szá gi Nagy kö vet sé ge, az Uk rán 
Köz tár sa ság Ma gyar or szá gi Nagy kö vet sé ge, 
Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta, a 
Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge, kü lön bö zõ pár tok 
és ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi is részt vet tek.

Az ün ne pi ko szo rú zá son és meg em lé ke zé sen töb bek kö zött 
részt vet tek. (bal ról): Var ga Jó zsef – Kecs ke mé ti Köz te me tõ 

ve ze tõ je; Glagol jev Vjac ses zlav – Al tá bor nagy; Orosz or szá gi 
Fö de rá ció Ma gyar or szá gi Nagy kö vet ség ének ka to nai 

és lég ügyi at ta sé ja; Ka to na Gyu la – nyá. ez re des, 
Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé-

ge Kecs ke mét és Kör ze té nek el nö ke; Musza-
tov Valer ij   – Orosz or szá gi Fö de rá ció 

ma gyar or szá gi rend kí vü li és meg ha tal-
ma zott nagy kö ve te; Dr Széc si Gá bor 
– Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros  Pol-
gár mes te re; Mush ka Yurii – Uk rán 
Köz tár sa ság ma gyar or szá gi rend kí-
vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve-
te; Alek-    szan drov Alek szan dr 
– Ve zér õr nagy Uk rán Köz tár sa ság 
Ma gyar or szá gi Nagy kö vet ség ének 
ka to nai és lég ügyi at ta sé ja.

Az ün nep ség fõ szer ve zõ-
je, Ka to na Gyu la nyá. ez re des, a 

Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták 
Szö vet sé ge Kecs ke mét és kör ze té nek 

el nö ke volt.
A Hõ si Ka to na te me tõ fenn tar tá sá ról, 

gon do zá sá ról, a sí rok rend be té te lé rõl, va la-
mint az esz té ti kus vi rág- és nö vény ki ül te té sek-

rõl a kecs ke mé ti Vá ros gaz da sá gi Kft. Te met ke zé si 
rész le ge gon dos ko dik, hogy az utó kor mél tó ke gye let tel 

õriz hes se a hõ si ha lot tak em lé két.
Varga József

Megemlékezés a II. Világháború befejezésének     60. 
évfordulóján Kecskeméten
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A II. vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du ló ja

A II. vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du ló ja al kal má ból 
a Már tí rok és Hõ sök köz ala pít vány szer ve zé sé ben ko szo rú-
zá si ün nep sé gek re ke rült sor Ka pos vá ron a szov jet Ke gye le ti 
Park ban, Nagy ba jom ban és Bárd-ud var no kon a szov jet em lék-
mû vek nél. Ka pos vá ron a ka to nai szer tar tás sza bá lyai sze rint 
meg ren de zett ün nep ség ke re té ben Szi ta Kár oly a vá ros ne vé ben 

he lyez te el a meg em lé ke zés ko szo rú ját. Nagy ba jom ban Ács 
At ti la pol gár mes ter be szé dét kö ve tõ en ke rült sor a meg em lé-
ke zés vi rá ga i nak el he lye zé sé re. Bár ud var no kon a ko szo rú zást 
kö ve tõ en Fo rin tos Lász ló pol gár mes ter a ko szo rú zást kö ve tõ en 
ven dé gül lát ta a meg em lé ke zés részt ve võ it. Mind há rom hely szí-
nen ko szo rút he lye zett el a ka pos vá ri szék he lyû orosz-ma gyar 
ba rá ti tár sa ság va la mint az Orosz or szá gi Fö de rá ció Nagy-kö vet-
sé gé nek I. tit ká ra és az Uk rán Nagy kö vet ség ta ná cso sa. Ka pos-
vá ron meg kö ze lí tõ leg 1000 szov jet ka to na van el te met ve és új ra 
te met ve. 2001-ben a ka pos vá ri Ber zse nyi park ban ex hu mált 109 
szov jet ka to na, va la mint 2002-ben In kén ex hu mált 24  ka to na 
ma rad vá nyait is itt he lyez ték örök nyu ga lom ba. Nagy ba jom ban 
1945-ben kö zel 400 a har cok ban el eset szov jet ka to nát te me ttek 
el az em lék mû mö gött lé võ tö meg sír ok ban. Ka dar kú ton, kö zel 
70 szov jet ka to na ma rad vá nya it te met ték el 1945-ben.

Meg je lent a Ke gye le ti adat tár

Ke gye le ti adat tár át fo gó ké pet ad a ma gyar or szá gi ke gye le ti 
te vé keny ség szin te min den te rü le té rõl. Az adat tár ré gi ón kén 
cso por to sít ja a te met ke zé si szol gál ta tó kat, be mu tat ja a Nem ze ti 

Ke gye le ti Bi zott sá got, át fo gó ké pet ka punk a ma gyar ha di sír 
gon do zás hely ze té rõl va la mint a Ke gye le ti Mú ze um te vé keny-
sé gé rõl. Kü lö nö sen hasz nos ré sze az adat tár nak a ke gye le ti 
te vé keny ség hez kap cso ló dó ál la mi és tár sa dal mi szer ve ze tek 
va la mint a he lyi és or szá gos mun kát vég zõ ku ta tók be mu ta tá sa. 
Hasz nos ké zi könyv a te met ke zé si szak ma szá má ra is.

Az OTEI éves köz gyû lé se 

2005. má jus 18-án tar tot ta az OTEI az éves köz gyû lés ét. 
A Fel ügye lõ Bi zott ság ne vé ben Pöl cz mann Ár pád ér té kel te 
az egye sü let te vé keny sé gét. A gyak ran kri ti kus, szó ki mon dó 
be szá mo ló val a tag ság több sé ge egyet ér tett. A be szá mo ló 
el fo ga dá sát kö ve tõ en a tag gyû lés el fo gad ta a mun ka- és a 
pénz ügyi ter vet. A be szá mo ló és fel adat sza bó na pi ren dek meg-
tár gya lá sa után Szek ré nyes And rás adott rész le tes tá jé koz ta-
tást a TEMEXPO 2005 szer ve zé sé nek hely ze té rõl. A tag gyû lés 
egy han gú lag fo gad ta el a Ke gye le ti ala pít vány alap sza bá lyát 
és a sze mé lyi ja vas la to kat.

Ker té szek és Te me tõ fenn tar tók Egye sü le té nek 
tag gyû lé se

Meg tar tot ta éves tag gyû lés ét a Ker té szek és Te me tõ fenn-
tar tók Egye sü le te. A be szá mo ló és az éves fel ada tok el fo ga dá-
sát kö ve tõ en tá jé koz ta tó hang zott el a ker té sze ti kon fe ren cia 
szer ve zé sé nek hely ze té rõl. El hang zott, hogy a kon fe ren cia a 
TEMEXPO 2005 ke gye le ti szak ki ál lí tás sal egy idõ ben Nyír egy-
há zán ke rül meg ren de zés re. A tag gyû lés dön tött  kon fe ren cia 
díj lé te sí té sé rõl, amely el sõ al ka lom mal Nyír egy há zán ke rül 
át adás ra.

A te met ke zé si tör vény be tar tá sá nak el len õr zé se

A Köz igaz ga tá si Hi va ta lok az egész or szág te rü le tén el len-
õr zé se ket foly tat nak a te met ke zé si tör vény és kor mány ren de let 
be tar tá sá nak hely ze té rõl. Több he lyen szü le tett már te met ke zé si 
szol gál ta tót el ma rasz ta ló dön tés a ke gye le ti szol gál ta tás hir de-
té se mi att. A te met ke zé si tör vény mó do sí tást kö ve tõ en a hir de-
tés ben csak a te met ke zé si szol gál ta tást vég zõ cég ne vét, cí mét, 
el ér he tõ sé gét, logóját és a TE MET KE ZÉS szót le het hasz nál ni. Ez 
a kor lá to zás nem érin ti az inter neten tör té nõ hon lap el he lye zést. 
A hon la pon - min den elõ írás be tar tá sá val - rész le tes, tá jé koz-
ta tást le het ad ni a te met ke zé si szol gál ta tást vég zõ vál lal ko zás 
te vé keny sé gé rõl. Er re azért van le he tõ ség, mert az inter netes 
hon la pot csak cél irá nyo san ke res he ti meg az ér dek lõ dõ.

Ös  sze ál lí tot ta: Pus kás Bé la

Nerozin Andrej az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége I. titkára 
fejet hajt a bárdudvarnoki szovjet emlékmûnél






