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Tisztelt Kollégák,
kedves Olvasók!

TARTALOM

Bár a kor szelleme azt diktálja, hogy
ma már mindent digitális fórumokon
közvetítsünk – és ezt az irányvonalat
próbáltuk mi is az elmúlt évben követni –,
mégis azt kellett tapasztalnunk, hogy
továbbra is meg van az igény olyan
nyomtatott sajtótermékre, mely a szakma
egészéhez szól.
Így jöhetett létre az a lapszám, melyet

napok ellenére is érdemes lesz kézbe venni,

most, a nyár derekán, Ön is kézhez kapha-

és hasznos hírekkel, információkkal szolgál-

tott. Külön öröm számomra, hogy ebben a

hat az Önök részére.

lapszámban társegyesületeink is bemutat-

Szeretnénk a továbbiakban is megtartani a

koznak egy- egy cikk keretei között.

temetkezési szakmának szóló kiadványunk

Lapunkban számos más érdekesség mel-

színvonalát, ezért kérjük az Önök támoga-

lett kitekintést kaphatunk a temetkezési

tását is az év második lapszámának megje-

kultúrához kapcsolódó, boncmester szak-

lenéséhez, melynek előfizetési feltételeiről

ma irányába is.

lapunk 27. oldalán olvashatnak bővebben.

A temetkezési ágazatot sem kerüli el a

Végezetül, kívánok Önöknek ezen a fóru-

technológiai fejlődés és természetesen a

mon keresztül is feltöltődéssel teli, szép

rendszeres képzés, az aktuális törvényi elő-

nyarat, mely után újabb motivációkkal

írásoknak való megfelelés is folyamatos

kezdhetünk neki az őszi-téli időszak moz-

feladatok elé állítja a szakmát. Szerkesztő-

galmasabb, munkásabb hétköznapjainak!

társaim segítségével igyekeztünk olyan tartalmi és informatív szempontból is sokrétű

Varga József

lapszámot összeállítani, melyet a forró nyári
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Kegyeletsértés
A temetkezési vállalkozások nap, mint nap ki vannak téve annak,
hogy véletlenül, vagy gondatlanságból a temetkezési szolgáltatások végzése során a munkatársak kegyeletsértést kövessenek
el. A vállalkozások döntő többsége mindent megtesz annak érdekében, hogy az elhunyt kegyeleti jogai, a hozzátartozók kegyeleti érzései ne sérüljenek. Mindezek ellenére mégis előfordulnak vélt vagy valós kegyeletsértések. Ami még rosszabb, arra
is van példa, hogy a hozzátartozó szándékosan teremt olyan
helyzetet, amikor az elkövetett hibáért pénzt követel. A bírósági
gyakorlat – tapasztalataink szerint – szinte mindig a hozzátartozónak ad igazat, még akkor is, ha látható, hogy nem a fájdalom,
hanem a pénzszerzés a hozzátartozó tevékenységének mozgató rugója.
A Btk. 228. § szerint „Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227.
§-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott
meghatározott büntetéssel büntetendő.” Az elmúlt hetekben
sor került egy olyan eseményre, amelyre a temetkezésben tevékenykedő szakmai szervezetek kénytelenek voltak nyilatkozatban reagálni.
„Tisztelt Hivatalvezető Asszony!
A temetkezési szakmában tevékenykedő temető üzemeltető
és kegyeleti szolgáltató cégeket tömörítő szakmai szervezeteket igen komolyan meglepte a 2017. május 16-án a Ripost.
hu internetes portálon megjelent cikk.
Az újságíró felkérte az Országos Temetkezési Egyesületet és
Ipartestületet (OTEI), hogy mondjon véleményt az esetről. Ezt
Egyesületünk a konkrét ismeretek hiányában nem vállalta,
ellenben az elnökség egyik tagja vállalta, hogy a rendelkező
és egy budapesti kegyeleti szolgáltató alvállalkozójaként
hamvasztást végző Királyszentistváni hamvasztó üzem közötti konfliktust moderátorként békés megegyezés felé tereli.
A cikkben megjelentek és a csatolt képek alapján a temetkezési szakmai szervezetek véleménye szerint súlyosan sérülhettek a halott kegyeleti jogai, valamint az 1999. évi XLIII.

törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. évi kormányrendelet „Hamvasztóüzemi működés” címszóhoz tartozó jogszabályi pontok.
Véleményünk szerint nem fordulhat elő, hogy a hamvak elhelyezésére szolgáló műanyag urna fémtárgyakat, műfogsor
darabokat és szemmel jól látható különböző mérető szemcsés állományt tartalmazzon.
Természetesen nem ismerjük a hamvakat tartalmazó urna
felbontásának körülményeit, így ezen kérdésekkel nem kívánunk foglalkozni.
A szakmai szervezetek tagjait az háborította fel, hogy a tisztességes kegyeleti szolgáltatást végző vállalkozások mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a rendelkezők és a
halottak kegyeleti jogait minden esetben betartsák. Azonban ezen eset olyan felháborodást és ellenérzést válthat ki az
emberekben, ami ellehetetlenítheti a tisztességes működést.
Ezért kérjük Tisztelt Hivatalvezető Asszonyt, hogy a jogszabály által felhatalmazással élve vizsgálja meg a üzemszerű
működését a királyszentistváni hamvasztó üzemnek, hogy
valóban kizárható legyen a jogszabálysértő működés lehetősége….”
Budapest, 2017. május 25.
Tisztelettel:
Horváth József (OTEI), Varga József (MTFE, elnök), Puskás Béla
(Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület, elnök), Palkovics Katalin (MATESZSZ, elnök), Szurgyi Barnabás (Temetkezési Vállalkozók Dunántúli Egyesülete, elnök), Nagy Gábor (JNSZM-i Kegyeleti Szervezetek
Egyesülete, elnök), Tóth Zoltán
(Ma
gyarországi Krematóriumok Szövetsége, elnök), Tankó
Zoltán (Temetkezési Szolgáltatók Közép-magyarországi Szövetsége, elnök)

A hamvasztás története Magyarországon
KEZDETEK
A hamvasztás szokása több tízezer évvel ezelőtti időszakra nyúlik
vissza a régészeti leletek tanúsága szerint. A legidősebb hamvasztási leleteket – egy ausztrál őslakos maradványait – 1969-ben a
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Mungó-tó környékén (Ausztrália) tárták fel. Az illető valamikor a
pleisztocén korban, i. e. 40.000 és 68.000 között élhetett. DélAmerikában az inka kultúrának szintén része volt az uralkodók
holttestének rituális égetése. A Közel-Keleten és Európában mind
a holttest földbe temetése, mind a hamvasztás szokás volt, de természetesen minden kulturális csoportnak megvoltak a saját preferenciáik és tilalmaik, amik akár korszakonként is változtak és jelenleg is folyamatos átalakuláson esnek át. Az ősi egyiptomiak
tiltották a hamvasztást, ezt a tilalmat széles körben elfogadták a
szemita népek is. A korai perzsáknál viszont gyakorlat volt a hamvasztás, de a zoroasztriai időszakban már tilos volt. A föníciaiak
mind a hamvasztást, mind a temetést gyakorolták. Az ókori rómaiak számára mind a temetés, mind a hamvasztás elfogadott volt,
sőt, a hamvasztás általában katonai kitüntetéssel társult. Ciceró
szerint Rómában a leginkább tiszteletre méltó polgári lakosságot
jellemezte, különösen a felső osztályokat és a császári család tagjait.
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Az ókori görögök között szintén elterjedt volt, de általános szokásnak itt sem volt nevezhető. A kereszténység elterjedése azonban fokozatosan véget vetett a hamvasztásnak, melynek oka a
test feltámadásába vetett hit és Krisztus temetésének példája
volt. Az 5. században a kereszténység terjedésével a holttestek
égetésének gyakorlata fokozatosan eltűnt Európából, bár az
észak-európai népek között még a 7. századig széles körben elterjedt szokás volt az elhunyt díszes ruhában, áldozati állatokkal
együtt történő hamvasztása. A hamvakat agyag vagy bronz
edényben helyezték el, „urna temetőben”. A középkortól kezdve
Európa minden részében a hamvasztást tiltotta a törvény.
MODERN KOR
Az első modern kori hamvasztás alanya az 1769. szeptember 26án elhunyt Honoretta Brooks Pratt volt, akit illegálisan hamvasztottak el Londonban. Az 1870-es években olasz szabadkőművesek égettek halottakat és mozgalmat indítottak a hamvasztás
elterjesztésére. Brunetti hamvasztó készülékének modellje a keletkező hamvakkal együtt az 1873-as Bécsi Kiállításon került kiállításra és kitüntetett figyelmet kapott. Különösen az angolok láttak
benne komoly lehetőséget járványügyi prevencióra, valamint a
temetések költségeinek csökkentésére, illetve megelőzhetőnek
látták a temetői vandalizmus további terjedését az urnatemetők
kialakításával.
1874. január 13-án megalakult a Brit Hamvasztási Társaság
(Cremation Society) a hamvasztással kapcsolatos módszerek fejlesztésére és a hamvasztással kapcsolatos ismeretterjesztés céljából. 1879-én készült el az első krematórium Angliában, amit egy
ló testével ki is próbáltak, de az üzem hivatalos beindítása a lakosság komoly ellenállásába ütközött. A hamvasztás legalizálására
egy William Price neo-druida pap tevékenységén keresztül került
sor, aki saját gyermekét hamvasztotta el, mivel úgy gondola, hogy
a testtel beszennyezné a földet. A bírósági eljárás során megállapítás nyert, hogy a hamvasztás nem volt jogszerű, de kifejezetten
nem ütközött törvénybe, így a per precedenst teremtett a további hamvasztások számára és 1902-ben megszületett az első hamvasztással kapcsolatos törvény Angliában. 1885-ben az Egyesült
Királyságban az első hivatalos hamvasztás Wokingban történt.
Az elhunyt Mrs. Jeannette C. Pickersgill volt, aki jól ismert alakja
volt az irodalmi és tudományos köröknek. 1886-ban még csak tíz
testet hamvasztottak a Woking-i krematóriumban, de 1888-ban,
amikor már 28 hamvasztás zajlott, a Cremation Society kápolna,
váróterem és egyéb kényelmi szolgáltatások kialakítását tervezte.
1892-ben krematóriumot nyitottak Manchesterben, majd 1895ben Glasgowban, 1896-ban Liverpoolban és 1903-ban Birming

hamben. 1878-ban krematórium épült Gotha városában (Németország) és később Heidelbergben 1891-ben is.
A különböző protestáns egyházak közül néhány elfogadta a hamvasztást, de az 1908-as katolikus enciklopédia kritikusan értékelte
ezeket az erőfeszítéseket „sötét mozgalom”-ként hivatkozva rájuk,
bár hozzá tette, hogy „semmi sem ellenkezik közvetlenül az egyház dogmáival a hamvasztás gyakorlatában”. 1963-ban VI. Pál
pápa megszüntette a hamvasztás tilalmát, 1966-ban pedig engedélyezte a katolikus papok számára, hogy hamvasztási szertartásokon szolgáljanak.
Az első modern krematóriumot az Egyesült Államokban 1876ban Francis Julius LeMoyne építette fel ellenőrzött környezetben,
elsősorban egészségügyi okokból, miután tanulmányozta az európai használatot. A hamvasztást itt kezdetben inkább csak minden olyan szerves anyag megsemmisítésére használták, melyek
betegséget okozhattak volna. Az Egyesült Államokban évente
egy krematórium épült a 19. század végén. Ahogy a balzsamozás
egyre szélesebb körben elfogadottá vált, a krematóriumok elvesztették elsődleges egészségügyi funkciójukat. A krematóriumokat festett üvegablakkal, márványpadlóval, freskókkal díszített
falakkal kezdték építeni. 2008-ra a hamvasztás mértéke 36,2%
volt, és évente körülbelül 1 százalékponttal nőtt, a CANA szerint.
(A CANA az Egyesült Államokban és Kanadában működő krematóriumok és temetkezési helyek legnagyobb szervezete.)
Az ausztrálok 1901-ben a West Terrace temetőben, az Adelaide
déli ausztráliai fővárosában építették fel az első modern krematóriumukat és a hozzá kapcsolódó kápolnát. Ez a kis épület, amely
hasonlít az angliai Woking épületére, nagyjából változatlan
maradt és teljesen működőképes volt az 1950-es évek végéig.
A legrégebbi működő krematórium Ausztráliában a Sydney-i
Rookwood temetőben található. 1925-ben nyílt meg.
A HAMVASZTÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON
Az első krematórium Magyarországon Boros József tervei alapján
Debrecenben épült 1932-ben, a városon kívül. A debreceniek nagyobb részt protestánsok voltak, így a katolikus egyház rosszallása kevésbé volt érzékelhető, mint az ország más részein, de a lakosság tiltakozása miatt az első hamvasztásra csak 1951-ben
került sor.
Az ország második krematóriuma 1968 májusában nyílt meg Budapest legnagyobb temetőjében, a rákoskeresztúri Köztemetőben. Az ország harmadik krematóriuma Szegeden, 1985-ben
nyílt meg. Ekkorra már a hamvasztásos temetkezések aránya
16,53% volt, mely a rendszerváltás idejére több mint 5%-kal nőtt.
Ma Magyarországon 17 hamvasztó üzem működik. A legújabb és
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legmodernebb – ravatal teremmel, várakozó helyiséggel és megtekintő galériával is rendelkező – hamvasztó Budapesten nyitotta
meg kapuit 2016-ban. Manapság már a fővárosban és a nagyvárosokban a hamvasztás aránya eléri a 80%-ot is.
A MAGYARORSZÁGI KREMATÓRIUMOK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGÉNEK TÖREKVÉSEI
Elmondható, hogy a szövetség tagjai küldetésüknek tekintik,
hogy az elhunytak számára biztosítsák a méltó utolsó utat, a hozzátartozók számára pedig a gyász feldolgozását megkönnyítő, kegyelet teljes végső búcsú lehetőségét, hogy hiányérzet és szorongások nélkül záruljon le szerettük utolsó útja, ha a hamvasztásos temetkezési formát választják.
Szeretnénk, ha még inkább elterjedne a hamvasztás előtti búcsúztatás (ez törekvése az OTEI-nek is). Ma már több krematóriumban lehetőség van a testtől való búcsúzásra és a hamvasztási
folyamat végig kísérésére, a hamvasztó üzemi előírások és a kegyeleti szempontok betartásával. Példa erre a 2004-ben átadott
győri Szabadi úti temetőben megépült krematórium és ravatalozó. A hamvasztás előtti – a temetői ravatalozáshoz hasonló – egyházi vagy polgári szertartás a ravatal teremben zajlik. A hamvasztási folyamatot Budapesten például a hozzátartozók igény szerint
a megtekintő galériáról, vagy az ízlésesen kialakított várakozóhelyiségben, monitoron keresztül nézhetik meg. De a legtöbb krematóriumban lehetőség van arra, hogy a hozzátartozók a helyszínen várják meg a hamvasztás befejezését.
A hamvasztási kultúra egyik legsürgetőbb problémája a jelenleg
használt hamvasztó koporsók helyett természetes alapanyagú,
fából készült, vízbázisú lakkal kezelt koporsókra való átállás lenne.
Kegyeleti szempontból is azt ajánljuk, hogy – lehetőség szerint –
az elhunyt felravatalozására fából készült, jó minőségű koporsóban kerüljön sor. A ravatalozási – hamvasztás esetén is – szertartásnál használt kellékeknek, különösen a koporsónak meg kell
felelniük az egészségügyi és környezetvédelmi elírásoknak.
Fontos lenne, hogy ezek a lehetőségek minél szélesebb körben
ismertté váljanak és minél több család igénybe vegye ezeket a
különleges szolgáltatásokat, jobb minőségű kellékeket, hiszen
pszichológiai kutatások támasztják alá, hogy a testtől való búcsúzás a gyász feldolgozását segíti elő.
A magyar kegyeleti kultúra fejlesztése mellett prioritást élvez a
lakosság halállal kapcsolatos attitűdjének formálása. A hamvasztáshoz kapcsolódó téves, sokszor homályos információk terjedésének elkerülése céljából, valamennyi krematórium lehetőségeihez mérten törekszik a nyílt tevékenységre. Több krematóriumban
is lehetőség van arra, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a
hamvasztás folyamatával, körülményeivel és a biztonsági előírásokkal nyílt napjaik alkalmával. A látogatók tabuk nélkül kapnak
tájékoztatást valamennyi kérdésükre ezeken a nyílt napokon.
A HAMVASZTÁS FOLYAMATA, BIZTONSÁG
A hamvasztási folyamatot
többlépcsős,
nagyon szigorú azonosítási eljárás előzi meg.
Az azonosítás alapja a
halál beálltát megállapító orvos által a testre
helyezett ún. lábcédulák és a halottvizsgálati
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bizonyítvány, mely tartalmazza az elhunyt adatait és a hamvasztási engedélyt. A holttest krematóriumba érkezésekor összevetik a
halottvizsgálati bizonyítvány valamennyi adatát a lábcédulákkal
és csak akkor veszik át az elhunytat, ha minden adat megegyezik.
A test azonnal egy azonosító számot kap, mely felkerül a
halottvizsgálati bizonyítványra, emellett beírják a hamvasztási
naplóba és egy éghetetlen kerámia lapkán a test mellé helyezik a
hamvasztó koporsóba. A kerámia lapra vésett sorszám végig kíséri az elhunytat a hamvasztás során. A regisztrációs sorszámot a
koporsóra és a hűtő ajtajára is kiírják, majd az elhunytat hamvasztásig hűtőbe helyezik. A hamvasztás egy felületkezelés nélküli,
béleletlen hamvasztó koporsóban történik. Temetés megrendelésekor a temetkezési szolgáltatótól választhat fából készült koporsót, koporsó bélést és szemfedőt. A hamvasztó kemence számítógép által vezérelt, zárt rendszer. A kemence ajtaja csak akkor
emelkedik fel, amikor (a folyamat elején kapott) regisztrációs sorszámot a hamvasztó mester beprogramozza és a hamvasztási
naplóban rögzíti a hamvasztási sorrendet. A sorszám elütése esetén a számítógép jelez és nem indítja el a folyamatot.
A hamvasztó mester a koporsót a bekezelő villára helyezi, majd az
elhunytat az automata rendszer által vezérelt kemencébe tolja,
a villát kihúzza és a kemence ajtaja automatikusan becsukódik.
A hamvasztás 60-70 perc alatt fejeződik be. Fél órás hűtés után a
hamvakat porító berendezésbe helyezik, mely az égés során
egészben maradt, kisebb csontmaradványokat is porrá őrli. Ezt
követően a hamvak (a kerámia lapon szereplő sorszámmal együtt)
a temetkezési törvény által előírt urnabetétbe kerülnek. Az urnabetét tetejét lezárják és azonosítókkal látják el: feltüntetik az elhunyt nevét, születési és halálozási dátumát, a hamvasztás időpontját percre pontosan és a hamvasztási regisztrációs számot,
mely a krematórium betűjelét is tartalmazza. Ez a lezárt urnabetét
kerül majd a temetkezési irodában kiválasztott díszurnába, megakadályozva a hamvak kiszóródását. Minden „utolsó útról” hamvasztási Emléklapot készítenek a hamvasztás igazolására, melyet
a megrendelő kap meg.
A megrendelő döntésén múlik, hogy mi történjen a hamvakkal.
A vatikáni Hittani Kongregáció állásfoglalása szerint „az egyház a
halottaknak a temetőben vagy más felszentelt helyen való temetését
szorgalmazza, többek között azért, mivel a hagyományos temetkezési hely elősegíti az elhunytakról való megemlékezést és a hozzájuk
intézett ima lehetőségét, a halottak „elrejtése” és „magántulajdonként” való kezelése helyett.”
FORRÁSOK:
A hamvasztás nemzetközi történetével kapcsolatos forrás: a Wikipedia „Cremation”
szócikke
A debreceni hamvasztóval kapcsolatos forrás: elysium.blog.hu
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Temetkezési szolgáltató képzés a BTI Zrt.-nél
...mikor a vezérigazgató is padba ül...
A temetkezési törvény módosítása következményeként a BTI Zrt.nél a temetővezet ők, irodavezetők
részére szerveztek temetkezési
szolgáltatói képzést Budapesten,
amelyen még a vezérigazgató is
részt vett.
A felkészítést és a vizsga lebonyolítását az Oktáv Kft. végezte. A felkészítés eredményességét bizonyítja, hogy a hallgatók 92%-a jeles
eredménnyel végzett a vizsgán.
Ennek a rendkívüli eredménynek
alapja lehetett az is, hogy a dolgozók együtt tanultak, készültek nap,
mint nap, illetve vizsgáztak a ve-

zérigazgatóval. A felkészítés minden alkalmánál a teljes létszám
érzékeltette azt a szakmai és jogszabályi ismereteket megtanulni és elsajátítani akaró hozzáállást,
mely ennek a szakmának elengedhetetlen alapfeltétele.
A vizsgázók temetkezési szolgáltató képesítést szereztek: Csizmadia
Jánosné, Fehér József Sándorné, Harsányi Andrea, Horváth
József, Kleiber Gáborné, Nagy
Krisztina, Németh Nóra, Pap
István, Stróbel Márta, Szénási
Eleonóra, Szuhánszky Zsuzsanna, Takách Zoltán

Vizsgabizottság tagjai: Varga
József elnök, Angyal Eleonóra, Puskás Béla, Tronka István.

Magyar Temetkezés
kegyeleti szakmai
kiadványban megjelenő
hirdetések
netto díjszabásai:
Borító hátlap:
130 000 Ft
Borító belső oldal 120 000 Ft
1/1 belső oldal
100 000 Ft
1/2 belső oldal
70 000 Ft
1/4 belső oldal
40 000 Ft
1/8 belső oldal
25 000 Ft
1+1 oldalas hirdetés
OTEI-tagoknak
140 000 Ft
Importőr és külföldi hirdetési felár:
+50%

Hirdetésfelvétel:
magyartemetkezes@gmail.com
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T I SZ T ÚJ ÍTÓ KÖ ZGYŰLÉS É T TAR TOT TA A Z MTFE
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete, 2017. május 10-én, Kecskeméten
tartotta 4 évente esedékes tisztújító közgyűlését.
A közgyűlésen megjelent tagok Varga József elnök úr beszámolója alapján kaptak összefoglalást
a 2016-os év egyesületi eseményeiről, gazdasági tevékenységéről.
Az egyesület kiemelt eseménye 2016-ban az MTFE által rendezett Debreceni konferencia
és sírásó verseny volt, mely a sikeres lebonyolításnak köszönhetően a szakma egyik
kiemelt rendezvényévé vált az elmúlt évben.
A tagok elnök úr beszámolóját, valamint az ellenőrző bizottság gazdasági beszámolóját
egyhangúlag elfogadták. Ezt követően sor került a közgyűlés legfontosabb napirendi pontjára,
azaz elnökségi tisztségek betöltőinek jelölésére és megválasztására.

Az MTFE elnökeként – a következő 4 éves ciklust tekintve – 2021-ig Varga Józsefet (Kecskemét)
választották meg a tagok.
A további tisztségek az alábbiak szerint kerültek megválasztásra:
Elnökhelyettes: Jurácsik Zoltán (Debrecen)
Elnökségi tagok: Kiskós Ferenc (Szombathely), Nagy Gábor (Jászberény), Ifj. Dobos János (Tata),
Kari Irén (Debrecen), Varga György (Hódmezővásárhely)
Titkár: Palkovics Katalin (Dunaújváros)
Ellenőrző bizottsági tisztségek: Juhász Emília (Gyula), Papp Roland (Pécs), Róka Zsolt (Nyíregyháza)
A továbbiakban módosításra került az egyesület alapszabálya a 2017. január 1. napjától hatályos PTK szerint.
Végezetül Varga József elnök úr ismertette a következő időszak egyesületi programtervezetét, melynek fontosabb eseményei: 2017. szeptember 2-án sírásó verseny megrendezése kizárólag az MTFE rendezésében, helyszíne Gyula, valamint,
2017. szeptember 29–30-án szakmai kirándulás az Ausztriában megrendezésre kerülő DEVOTA Temetkezési Kiállításra.

Magyarországi
Temetőfenntartók
és Üzemeltetők
Egyesülete

SÍRÁSÓ VERSENY
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete

2017. szeptember 2-án, szombaton
Gyulán rendezi meg a II. Országos Sírásó versenyt.

Nevezési díj: 20.000 Ft
(2 fő részére, ebéddel)

További résztvevőknek 2000 Ft/fő áron
tudunk ebédet biztosítani.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.

A jelentkezéseket a regisztracio@mtfe.hu címre várjuk.
A jelentkezéshez szükséges
jelentkezési lapot és a versenyszabályzatot,
a www.mtfe.hu weboldalról tölthetik le.
6
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TVDE KÖZGYŰLÉS 2017
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓK DUNÁNTÚLI EGYESÜLETE (ANNO 1993),
BALATONFÜRED, BARICSKA CSÁRDA
Több évtizedes hagyományainak megfelelően idén is május
utolsó hetében, 27-én tartotta éves rendes közgyűlését Magyarország második legrégebben alakult, a rendszerváltozás
után első temetkezési szolgáltató szakegyesülete. A módosított
2017. március 1-gyel hatályos egyesülési törvénynek megfelelő,
a már tavaly átalakított alapszabályának megfelelően.
A szokások szerint az Ellenőrző Bizottság Tóth István elnökletével – tagok: Mózner Judit, Mednyánszki János – az egyesület elnökének – Szurgyi Barnabás – meghívás alapján történt
részvételével a közgyűlés megkezdése előtt egy órával kezdte
meg ülését.
Alapos munkát végezve az egyesület könyvelését végző könyvelő irodával folyamatos telefonkapcsolatban, egy apró módosítással egyhangúlag fogadta el az egyesület 2016. évi „mérlegbeszámolóját”.
Az alapszabálynak megfelelően, annak pontos betartásával kiküldött meghívók szerint, a levezető elnök megválasztása után
– levezető elnök az egyesület jelenlegi 2020-ig (egyhangú szavazással) megválasztott elnöke SZURGYI BARNABÁS – a napirendi pontok (egyhangú szavazással) történt elfogadását követően
a KÖZGYŰLÉS megkezdte munkáját. Helyszín a Balatonfelvidéki
csárda, amely több mint 200 éves hagyományokra tekint vissza,
és a Balaton északi partjának ma is az egyik legmeghatározóbb
gasztronómiai központja.
Első napirendi pontként az egyesület elnökének beszámolója a
2016-os évben végzett munkáról.
Önálló saját egyesületi szervezésben történt rendezvényként a 2016-os éves rendes Közgyűlést kell megemlíteni, amely
– a „legújabbkori” hagyományoknak megfelelően – szintén
egy balatonfelvidéki csárdában került megrendezésre. A helyszín Lovas volt, amely a két évvel korábbi – 2014 – rendkívül
sikeres esemény miatt került újra kiválasztásra helyszínként.
A több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően a hivatalos rész után „BULI”. Evés, ivás, nótázás, cigányzene (nem akármilyen színvonalon – a 100 tagú világhírű cigányzenekarból 2
fő), közben szakmai eszmecserék, viták, személyek között, kiscsoportokban vagy közösen. Jó hangulatban, magas intellektuális szinvonalon.
Az év során megrendezésre került különböző szakmai rendezvényeken egyesületünk – egy esemény kivételével – mindenhol

képviseltette magát. Kiemelkedő
rendezvény volt Trencsény, ahol
Szlovákiában a V4-ek konferenciáján – Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország
– nagy létszámban vettek részt egyesületünk tagjai, képviselve
a Temetkezési Vállalkozók Dunántúli Egyesületét is, a saját
cégük mellett. Dr. Ladocsy Géza, Kónya Ferenc, Egyed Tamás,
Marján Tibor, Puskás Béla, Szurgyi Barnabás. Ott voltunk a regionális és országos szakmai rendezvényeken: Debrecen, Miskolc,
Győr, Budapest, amelyeken többek között kísérletek történtek
a SZAKMA egységes „fellépése” lehetőségének megteremtése irányába, különböző alternatív lehetőségek kidolgozásával.
Több-kevesebb sikerrel. De legalább megpróbáltuk.
Egyesületünk tagja az Országos Temetkezési Egyesület és
Ipartestületnek (OTEI), melynek elnökségi ülésein rendszeresen részt vettünk. Dr. Ladocsy Géza az OTEI egyik alelnöke.
A 2016-os év kiemelkedő „negatívuma”, hogy a tervezett és kellőképpen beharangozott szakmai kirándulás, a meglehetősen
nagy előzetes érdeklődés ellenére elmaradt.
Ezért az elnök 100%-ban magára vállalta a felelősséget és a 3.
napirendi pontban kíván rá visszatérni.
A napirendi pontnak megfelelően az elnök részéről történt egy
rövid összefoglaló az elmúlt hét év eseményeiről, kiemelve a
kötelezően megtartandó éves rendes közgyűléseket, az egyesületünk által kialakított speciális rend szerint. Kiemelt fontosságúnak tekintve balatonfelvidék különböző nevezetes településeinek a bemutatását. Így került sor Alsóörs, Bánd, Csopak,
Lovas, Veszprém, Balatonfüred megismerésére.
Az egyesület gazdálkodása stabil, a törvényi előírásoknak megfelelően történt. Az elmúlt években pozitív szaldóval, jelentős
pénzügyi tartalékokkal rendelkezve.
A Közgyűlés a beszámolót egyhangú igen szavazatokkal elfogadta.
A második napirendi pontnak megfelelően az Ellenőrző Bizottság elnöke Tóth István részletesen beszámolt a 2016. évi gazdálkodásról.
Az egyesület közgyűlése egyhangú igen szavazatokkal a beszámolót elfogadta.
Az aktuális kérdések napirendi pont keretében az egyesület elnöke magas szintű önkritikát gyakorolva a már említett 2016.
évi kirándulás elmaradásáért (amely egyébként Hollandiába
Groningen városában megrendezendő szakkiállításra irányult
volna) az egyesület közgyűlésének benyújtotta lemondását.
A lemondás elfogadását az elnök szavazásra tette fel, amit a közgyűlés elutasított 6 nem, 4 igen, 1 tartózkodás mellett.
Ezt követően a Somogy Temetkezés Kft. ügyvezető igazgatója mégis fontosnak tartotta egy jelölő bizottság felállítását, ami
megtörtént. Az Ő elnökletével a három fős társaság kezdeményezésére azonnal megkezdte munkáját, amelyhez az egyesület
elnökétől a kért segítséget maximálisan megkapta.
Más kérdés nem lévén, az elnök a közgyűlést bezárta.
Szurgyi Barnabás
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Temetkezési szolgáltatók
– szövetségbe tömörülve
A közelmúltban alakult a Temetkezési Szolgáltatók KözépMagyarországi Szövetsége. A 12 cég alakította szervezet célja
a tagok – temetkezési szolgáltatók, temetőüzemeltetők –
együttműködésének szervezése és a közös szakmai érdekképviselet.
A szövetség már megalakulása után pár hónappal aktívan mutatkozott be a szakmai társszervezetek felé. Részt vállalt a szakmai szervezetek együttműködésének erősítésében, sőt már egy
sikeres szakmai egyeztetést is tartott Vecsésen a temetkezési
szakma társszervezeteinek részvételével a 2017. tavaszán terítéken lévő jogalkotási kérdések tárgyában.
A Temetkezési Szolgáltatók Közép-Magyarországi Szövetsége
tagjai közül a két legnagyobb a ceglédi székhelyű Tankó-Walter
és Társa Kegyeleti Kft. és a vecsési székhelyű Szigü Temetkezés
Cégcsoport. A szövetség keretében most ez a két szervezet mutatkozik be elsőként.

MEGBÍZHATÓSÁG, PONTOSSÁG, DISZKRÉCIÓ
A Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Szolgáltatás jövőre ünnepli 10 éves fennállását. Pest megyében tíz településen tart
fenn irodát, ahol temetkezési szolgáltatást vehetnek igénybe a
hozzátartozók és három temetőt is üzemeltet. Csemő és Pusztavacs mellett tavaly óta a Cegléd-Újvárosi Köztemető üzemeltetője is.
Tankó Zoltán tulajdonos – aki a Temetkezési Szolgáltatók Közép-Magyarországi Szövetsége elnöke is – beszámolt arról,
hogy sok régóta esedékes felújítást végeztek az elmúlt időszakban a Ceglédi Újvárosi Köztemetőben.
Fontosnak tartjuk, hogy a temetőlátogatókat méltó körülmények fogadják a köztemetőben, ezért sokféle feladatot elvégeztünk. – mondta el Tankó Zoltán. – A temető egész területén elkészült a hangosítás felújítása, hangszórókkal, új vezetékekkel.
A terület kerítését és lábazatát is lefestettük és új kaput nyitottunk a Kőrösi út felől. A ravatalozónál zárt udvart alakítottunk ki
és telepítettünk egy modern, új, 6 személy hűtésére alkalmas
kamrát is. A ravatalozónál munkatársaink festettek, drapériá-
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kat cseréltek, kijavították az épület előtti járdát és a lábazatot is.
A temető területén mobil szeméttárolókat és locsolóedényeket
helyeztek ki, kicserélték a pihenőpadok ülőfelületét és lefestették őket. Elbontottuk a veszélyes sírköveket és elszállítottuk a
felhalmozódott hulladékot.
Nagy hangsúlyt fektettek a temető működtetői a növényzet
megújítására is. Kertészeti, parkosítási feladatokat végeztek,
metszették, ifjították a fákat, rendben tartották a füves területeket és 800 egynyári virággal szépítették a temető területét.
A tavalyi év végéig 22 veszélyes fát is kivágtak. Elkészült a temetőben található I. és II. világháborús emlékhelyek méltó felújítása is, az önkormányzat által biztosított térkövek felhasználásával.
Nemcsak a temetőt és környezetét tették rendbe a működtetők,
hanem a kusza adminisztrációt is: a temetői nyilvántartásokat
felülvizsgálták és naprakésszé tették, az adatokat most már számítógépen is tárolják. Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében teljes munkaidőben temetőgondnokot foglalkoztatnak, aki a temető nyitvatartási idejében és igény szerint elérhető
a temetőlátogatók számára.
A ceglédi tervek között szerepel egy új ravatalozó építése is.
A jelenlegi ravatalozó ugyanis az evangélikus egyház tulajdona, amelyet bérel a köztemető. Ennek kiváltására az Önkormányzat és a Ceglédi Krematórium Kft. megállapodása alapján hamarosan épül egy modern, a mai kornak megfelelő ravatalozó és
a temető melletti önkormányzati területen valósul majd meg a
temető bővítése. A terület körbekerítése után, 2018. január 1-től
már az új parcellákba történik majd a temetések nagy része.

A VÉGTISZTESSÉG MÉLTÓSÁGA
Magyarország második legnagyobb temetkezési vállalkozása a
Szigü Temetkezés Cégcsoport. A cégcsoport jogelődje a még
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1953-ban alapított Pest Megyei Temetkezési Vállalat volt. A nagy
múlt, a sok évtizedes tapasztalat azonban a cégcsoport életében nem jelent avítt múltidézést, a minden igényt kielégítő,
modern innovatív megoldások és a hagyományok tiszteletének
együttese jelenti a Szigü fundamentumát. Erről beszélgettünk
dr. Gerencsér Balázzsal a cégcsoport vezetőjével, aki a Temetkezési Szolgáltatók Közép-Magyarországi Szövetsége társelnöke is.
– Országosan a második legnagyobb, Pest megyében pedig piacvezető temetkezési szolgáltatóként mi a működési területük?
– Jellemző szolgáltatási területünk Pest megye, de Bács-Kiskun
megyében és Budapesten is működik irodánk. Összesen közel
száz irodánkban várjuk temetkezési szolgáltatással az ügyfeleket, és több mint negyven temetőt üzemeltetünk is. Mindegyik
temető fontos számunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt időszakban több temető üzemeltetését is visszakaptuk,
amelyeket korábban más cégek vettek át tőlünk.
– Melyek ezek, és miért különlegesek?
– Önmagában ezekben az esetekben az a tény a fontos, hogy
a temető üzemeltetésére ismét minket választanak, és ezáltal
visszaigazolást nyer a megbízhatóságunk és a szakmai hozzáértésünk. Ilyen például Inárcs. De komoly szakmai presztizsnek
tartjuk azt is, hogy ugyan nem üzemeltetjük a temetőt, de szakmai partnerként mi látjuk el a temetkezési szolgáltatási feladatokat Budapesten a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben. Ez az állami
tulajdonban lévő temető a Nemzeti Örökség Intézetének kezelésében áll, és nem csak a történelmi és más ismert személyiségek végső nyugvóhelye, de építészeti emlékei is jelentősek.
De mint temetőre büszkék vagyunk például a Nagykőrösi Re-

formátus Temetőre is, amelyet 2010 óta üzemeltetünk. Az elmúlt évek alatt az egyházzal közös siker, hogy jelentős mértékben fejlődött a hatalmas területű temető. Vidéki viszonylatban a
26 hektáros sírkert meglehetősen sok munkát ad. Az utak rendbetétele, gondozatlan erdőcsoportok, régi balesetveszélyes fák
kivágása, a ravatalozó felújítása ugyanúgy kihívást ad, mint a
katonai sírok, vagy már nem élő temetőrészek karbantartása.
Ez utóbbiakat már nem látogatják, nem tartják rendben, a növényzet visszahódítja a területet. Nagy segítséget jelent, hogy a
Református Egyház és a Református Gimnázium jóvoltából kapunk önkéntes diákokat - párhetes szakmai gyakorlat keretében
- ezek rendbetételére és a közismert, híres emberek sírjainak kiemelt kezelésére. Büszkék vagyunk a nagykőrösi temetőre, mert
különleges építészeti emlékeket adnak a polgárcsaládok kriptái,
mauzóleumai, amelyek közül az elsők még az 1800-as évek végén épültek. Van olyan, amely még mindig az építtető család
tulajdonában van.
– Egy ilyen nagy múltú és kiterjedt működéssel rendelkező cég, hogyan lehet ilyen vállalkozó, fejlődő és innovatív? Mi a filozófiájuk?
– Tény, hogy az utóbbi időben erősödött a cégünk. Filozófiát
nehéz megfogalmazni, mert a mai kor kihívásai mások, mint
tíz évvel ezelőtt, nem beszélve 20-30 év távlatáról. Amire büszkék vagyunk, hogy vannak munkatársaink, akik már több mint
30 éve nálunk dolgoznak, megbecsüljük őket, mert szükség van
szakmai tapasztalatukra. Fontos számunkra, hogy a temetőtulajdonosok elvárásainak megfeleljünk. Magyarországon a temetők
fele önkormányzati tulajdonban van, másik felén megosztoznak
az egyházak. Mindegyik történelmi egyházzal jó a kapcsolatunk,
az önkormányzati temetők mellett vannak katolikus, református és evangélikus temetőink is. Ezen kívül talán a legfontosabb,
hogy a családok elégedettek legyenek, hiszen az ő igényeik szerint látjuk el a szolgáltatásokat.
– Van olyan speciális igény, amit a többi temetkezési vállalat mérete okán nem tud teljesíteni, de önök igen?
– Talán igen, ez például akkor fordul elő, amikor több autóval és
emberrel kell megjelenni, vagy különleges „pompaautóra” van
szükség. A közelmúltban is volt ilyen eset: egy ősi ismert arisztokrata család tagját búcsúztattuk Budapesten, majd helyeztük
végső nyugalomra a vidéki családi kriptában. Az exkluzív, különleges igényeknek is meg tudunk felelni, de ez nem jelenti azt,
hogy ne lenne minden temetés ugyanolyan fontos számunkra. Arra törekszünk, hogy a végtisztesség méltóságát – amely a
szlogenünk is – minden esetben biztosítani tudjuk.
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Magyar Temetkezési
Szolgáltatók Országos
Szakegyesülete
(MATESZSZ)
Készült Antal Ferenc történeti áttekintésének felhasználásával

1997. őszén az akkori belügyminiszter:
Kuncze Gábor egy olyan temetkezési törvény-javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amely a már működő temetkezési
vállalkozók jelentős részét teljesen lehetetlen helyzetbe hozta volna.
A magánszférában a szakma tagjai között
ekkor jóformán semmilyen formális kapcsolat nem volt, a temetkezési vállalkozásokhoz általában a kellékgyártók, illetve -forgalmazók hozták-vitték a híreket.
A megyei temetkezési vállalatok döntő többsége ekkor már átalakult önkormányzati tulajdonú társasággá; őket az
OTEI fogta össze. Ők általában helyzeti
előnyben voltak az induló magán-vállalkozásokkal szemben.
Adódott tehát a kérdés, hogy akarunk-e
valamit a saját sorsunk, vállalkozásunk
érdekében tenni. Így 1997. december
13-án az ország viszonylagos közepén,
Kecskeméten a Megyei Önkormányzat
épületében egy szombati napon összejött az országból mintegy száz fős vállalkozói gárda. Akkor ott – egy-két személytől eltekintve - még szinte senki sem
tudta, hogy ezen a tanácskozáson mi is
fog pontosan történni. Az összejövetelen
többen elmondták véleményüket. Voltak,
akik jogászokat is hoztak magukkal. Ők
voltak azok, akik gondolati szinten kacérkodtak egy új, önálló érdekvédelmi szervezet létrehozásának lehetőségével. Itt a
vélemények elhangzása után megfogalmazódott, hogy sürgősen tenni kell valamit. A felszólalók közül erőteljes fellépésével egy Szabó Attila nevű békéscsabai
úr tűnt ki, aki magára vállalta egy új egye-
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sület létrehozásának procedúráját. Így
akkor és ott az Alapszabály elfogadásával és a tisztségviselők megválasztásával
létrejött az egyesület, amely a magánvállalkozókat tömörítette egy szervezetbe:
a Magán Temetkezési Szolgáltatók Szakegyesülete.
Az Alapszabály a szervezet célkitűzéseiként a következőket határozta meg:
– A magán temetkezési szolgáltatók működésére vonatkozó írott és íratlan etikai szabályok betartása és betartatása,
az etikai szabályok megalkotása, szükség szerint etikai eljárás lefolytatása a
szabályokat megszegőkkel szemben.
– Véleményezési jog gyakorlása a vállalkozások szakmai tevékenységét, anyagi
helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg egyéb módon érintő jogszabályok megalkotásánál.
– Véleményezési jog gyakorlása a temetkezési kultúra fejlesztési irányainak, terveinek meghatározásában, kialakításában.
– Ajánlások készítése a temetkezési szolgáltatók szakképesítéséhez, a szakmai
továbbképzés követelményszintjéhez,
a folyamatos szakképzés biztosítása,
felkérés alapján a szakképzés és az ahhoz kapcsolódó vizsgáztatás biztosítása.
– A tagok érdekeinek együttes és egyéni
érdekvédelme.
A kezdeti teendők, a formális keretek kialakítása után az elnökség hozzákezdett
az érdemi munkához, a megfogalmazott
célkitűzések megvalósításához.

Idén már 20 éves évfordulóját ünnepeljük a Szakegyesület megalakulásának.
Az eltelt időszakban egyre nyitottabbá
vált a szervezet, ezt tükrözi a név-módosítás is: először a Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete,
majd a Magyar Temetkezési Szolgáltatók
Országos Szakegyesülete név alatt szerveződött az egyesület.
A Szakegyesület két évtizedes tevékenységének legfontosabb feladatai, tevékenységei:
–
Összefogni azon vállalkozókat, akik
tenni kívántak és kívánnak a szakma
és a saját vállalkozásuk érdekében.
A konkrét szakmai programok mellett
fontosnak éreztük, hogy lehetőséget
biztosítsunk a személyes kapcsolatok,
barátságok kialakítására, a tapasztalatok kicserélésére, a vállalkozásokat érintő problémák megvitatására.
–
Részvétel a jogszabály-alkotás folyamatában. Büszkék vagyunk arra, hogy
a jogalkotók partnerként tekintettek
és tekintenek ránk, bár ennek ellenére
nem mindig sikerül a normaszövegbe a
szakmai véleményünket megjelentetni.
–
Eljárás és képviselet a tagok egyedi
ügyeiben. Ennek érdekében a kezdetektől lehetősége van tagjainknak ingyenesen ügyvédi segítséget igénybe
venni. Az elmúlt 20 évben megszámlálhatatlan telefonos segítségnyújtás,
írásbeli megkeresés, személyes egyeztetés történt – változó sikerrel. Az elismertségünket bizonyítja, hogy vannak
önkormányzatok, hatóságok, akik egy-
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egy szakmai kérdésben minket keresnek meg.
– A szakképzés, oktatás anyagának ös�szeállítása, közreműködés a vizsgáztatásokban. A németországi szakmai
szervezet által összeállított szakképzési anyag alapul vételével – a társszervezetekkel közösen – összeállítottuk
azt a tankönyvet, amelynek segítségével megindulhatott a szolgáltatók hazai képzése. Több tagunk lehetőséget
kapott arra, hogy a különböző képző
cégek által szervezett oktatásban, valamint a vizsgáztatásban részt vegyen.
–
A tagság folyamatos tájékoztatása a
szakmát érintő ügyekről. A taggyűlések
és a köréjük szervezett szakmai programok mellett az időszakonként ös�szeállított „Hírlevél”-ben foglaltuk ös�sze a Szakegyesületben történteket,
valamint közérthető formában adtuk
hírül a szakmát érintő jogszabályi változásokat. Rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy tagjaink ebben a felgyorsult világban időben értesüljenek az őket érintő
hírekről. Az idei évben a Szakegyesület honlapja is újjászületett, folyamato-

san dolgozunk azon, hogy megtöltsük
szakmai tartalommal, és mindenki által
használható és szerethető fórum lehessen.
– A szakmai programok mellett mindig
fontos szempont volt a személyes kapcsolatok kialakítása és ápolása. Ennek
érdekében számtalan külföldi szakmai
utat (Athén, Róma, Erdély, Bécs) és a
taggyűléseink mellé különböző kikapcsolódásra is lehetőséget adó programot szervezett az Elnökség. Már hosszú
ideje bevett gyakorlatunk, hogy évente két rendezvényt tartunk, lehetőség
szerint az ország más-más helyén. A
taggyűlést kiegészítő programok során megismerkedhetünk hazánk nevezetességeivel, különlegességeivel, és
a szórakozás, kikapcsolódás iránti igényeknek is igyekszünk eleget tenni.
– Folyamatos párbeszéd, illetve együttműködés a szakmai szervezetekkel. Biztosak vagyunk abban, hogy a szakma
érdekében csak összefogva, közös álláspont kialakításával és közös érdekérvényesítéssel, fellépéssel lehet dolgozni. Mára már rendszeressé váltak a

szakmai szervezetek közötti egyeztetések, közös programokat, rendezvényeket szervezünk.
Itt kell megemlíteni azokat a Kollégákat,
akik magukra vállalták – hosszabb-rövidebb időre – az elnöki feladatokat. Ők:
Szabó Attila, Borbély Attila, Koncz Tamás, Dorogi János, Palkovics Katalin.
Rajtuk kívül is sokan áldoztak időt és
anyagiakat arra, hogy a Szakegyesület
munkáját segítsék elnökségi vagy felügyelőbizottsági tagként, vagy csak egyszerűen egy-egy program megszervezésével.
Az egyesület jelenleg közel 70 tagot
számlál, de fontos feladatnak tekinti az
Elnökség, hogy a lehetőségekhez képest
minél több vállalkozást tudhasson a tagok között. A 2016. decemberében megválasztott Elnökség megújult lendülettel
és komoly tervekkel látott hozzá a munkájához – a megvalósításhoz azonban jelentős erőt képviselő, biztos bázisra, tagságra lesz szükség.
Palkovics Katalin
elnök

INVITÁLÁS REKREÁCIÓS NAPOKRA

Pszichológiai tréningek a temetkezésben dolgozó kollégáknak

A tréningek az alábbi időpontokban indulnak:

Szeptember 29–30.
Október 13–14.
Október 27–28.
November 10–11.
Igény szerint más napokon is tartunk tréninget.
Érkezés pénteken 17 óráig, távozás szombat 15 óra.
Több cég is összefoghat a létszám eléréséhez.
A költségekről emailban tájékoztatjuk a résztvevőket.
Kb. 22.000 Ft/fő, ami tartalmazza
az elhelyezést, a vacsorát, a reggelit,
a szombati ebédet, valamint a tréning díját.

www.borokasvölgy.hu
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A VISEGRÁDI ORSZÁGOK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TEMETKEZÉSBEN

A VISEGRÁDI
ORSZÁGOK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A TEMETKEZÉSBEN
NÉPESSÉG

A Visegrádi 4-ek, azaz Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország temetkezési szervezeteinek szorosabb és hatékonyabb együttműködésének köszönhetően, elkészítettük ezen országok, valamint Ausztria
temetkezési helyzetével kapcsolatos összehasonlító
ábráit, amelynek következtetései fontos iránymutatásként szolgálhatnak a tagállamok számára is.
A diagramok a népesség, a halálozási arány, valamint
a vallási szokások tekintetében is összehasonlító adatokat mutatnak be, és mindezek tükrében kimutatásra
került a választott temetkezési forma tekintetében az
urnás temetkezések aránya is.
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ÚJ SZEMLÉLET A

TEMETKEZÉSI
ÜGYVITELBEN
INTERJÚ SZILÁGYI LÁSZLÓVAL
A MEMORIAL SZOFTVER Kft.
ÜGYVEZETŐJÉVEL.

A 2017.02.15-i budapesti temetkezési konferencián egy
érdekes prezentáció keretében bemutatásra került a
Memorial Szoftver alkalmazás. Az előadás egyik érdekessége volt, hogy a program
hét funkciót tartalmaz, amely
lefedi a temetkezési cégek
igényeit. Meg lehet felelni
egyszerre hét igénynek?
Azt gondolom igen, de a szoftvernek története van. Először
egy temetőnyilvántartó programot akartunk csinálni, de ahogy
megismertük a temetőüzemeltetők és temetkezési szolgáltatók igényeit, egyre több olyan
ügyviteli problémával találkoztunk, amire választ tudunk
adni a tapasztalataink alapján.
Egy szoftvert készítettünk, ami
az üzemeltetők és szolgáltatók részére is segítséget nyújt.

A hét funkció közül kettő: a
temetőnyilvántartás és a térképes kereső elsősorban a temető üzemeltetők feladatait segíti.
További öt funkció (naptár tervező, nyomtatvány kitöltő, dokumentum kezelő, számlázó, és
gyászjelentő szerkesztő) pedig
bármely temetkezési cég számára hasznos lehet.

Ez is az új személethez kapcsolódik, hogy folyamatos szolgáltatást nyújtunk. Nem kell
komoly beruházással eszközöket és programokat vásárolni,
hanem havi előfizetésért egy
egyszerű internet böngésző
segítségével, tetszőleges helyszínről elérhető és használható
a program minden funkciója.

A hét funkció tehát nem versenyzik, hanem kiegészíti egymást. Az előfizetőink bizonyos
része temetkezési szolgáltatóként nem is üzemeltet temetőt, tehát a klasszikus temető
nyilvántartásra nincs is szüksége, de az ő ügyviteli igényeit is
kiszolgálja a program. Viszont,
ha bármikor temetőüzemeltetéssel is bővül a szolgáltatása ezeknek a cégeknek, csak
bekapcsoljuk a nyilvántartási
funkciókat a szoftverben, és
abban is tud dolgozni.

Mi van azokkal, akik több temetőt üzemeltetnek, illetve
több irodával rendelkeznek?

Előfizetőket említett Vevők
helyett. Kifejtené, hogy ez
mit jelent?

Mindenki számára van megfelelő válaszunk. Igyekszünk az
egyedi igényeket is megfelelő
testre szabással kiszolgálni. Az
alapszolgáltatásunk, hogy havi
8.900Ft+Áfa díjért tudja használni egy vállalkozás a programot mindegyik funkcióval, az
összes irodájában, korlátlan felhasználószámmal. Temetőknél
a második temetőtől csökkentett további díjat számítunk fel.
Rendben, de mi a garancia
arra, hogy ez a díj nem változik rövid időn belül?
A szerződésben rögzítjük, hogy
öt évig nem emeljük a havidíjat, de itt szeretnék arra is kitérni, hogy fontos számunkra az
adatvédelem, ezért óránként
mentjük a bevitt adatokat, és
folyamatos ügyfélszolgálatot
biztosítunk ügyfeleink számára.
A februári konferencia egyik
fő témaköre a számlázási
szabályok változása, azaz
a kötelező számlatartalom
volt. Ezt hogyan kezeli a
program?

MEMORIAL SZOFTVER Kft.
+36 20 526 9791
2017

A kötelező számlatartalom a
legfontosabb eleme a jogszabályváltozásnak. A program
számlázó funkciójánál ezt figyelembe vettük, széleskörű
szakértői egyeztetést követően
megoldottuk a jogszabályi háttérnek történő korrekt megfelelést. Természetesen a számlázó programrészünk rendelkezik
hivatalos engedéllyel, sőt még
egy egyedi NAV állásfoglalást is
beszereztünk.
A dokumentum kitöltő és
gyászjelentő funkciók mit
jelentenek?
A temetés felvétel során sok
nyomtatványt és egyéb dokumentumot kellett eddig kézzel
kitölteni, ebben nyújt újdonságot a program. Elég egyszer
bevinni az adatokat és abból
a programba előre rögzített
nyomtatványokat, dokumentumokat automatikusan kitölti
a rendszer, majd lehet nyomtatni. A gyászjelentő is egy
megszemélyesített dokumentum, amit az ügyfél igényei
szerint gyorsan és egyszerűen
lehet elkészíteni a rendszerben.
További újdonság, hogy a
gyászjelentő szerkesztő mellett
május végével elindítottuk az
ingyenes országos gyászjelentő weboldalt is http://gyaszjelento.hu, amire a rendelkező
jóváhagyását követően felkerülhetnek a rendszerünkben
elkészített gyászjelentések. A
megrendelők megoszthatják
és az internet előnyeit kihasználva értesíthetik a hozzátartozókat, ismerősöket a szomorú
esemény kapcsán.
info@memorialszoftver.hu
www.memorialszoftver.hu
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Összeállította:
Puskás Béla

Hírek – események
ELHUNYT FÓNAY JENŐ
Életének 91. évében, 2017. június 16-án, elhunyt Fónay Jenő,
a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének (Pofosz) örökös elnöke.
Fónay Jenő 1926. szeptember 5-én született Kaposvárott. A
második világháború idején, 1944 szeptemberében önként
jelentkezett a Szent László hadosztályba, majd Németországba került, ahol amerikai fogságba esett. 1945. november elején tért haza.
A közgazdasági, majd a műszaki egyetemre járt. 1952-ben szerzett mérnöki diplomát. 1953-tól 1956-ig az Erőműtervező Irodánál dolgozott. 1956 őszén tevékenyen részt vett a forradalom és szabadságharcban, Budapesten fegyveresen harcolt a
Széna téren. Ezért még 1956-ban letartóztatták, majd 1958-ban
halálra ítélték. Négy hónapot töltött a halálraítéltek cellájában
és 21 napot a siralomházban, majd a jogerős halálos ítéletet
életfogytiglanra változtatták. 1963-ban szabadult a börtönből.

Nem gondozza senki
Czeizel Endre sírját
Czeizel Endre, neves orvosprofesszor
2015. augusztus 10-én hunyt el. Hamvait az Óbudai temetőben helyezték
végső nyugalomra, sírja azóta is gondozatlan. A Ripost egyik olvasóriportere döbbenetes fotót készített a sírról. A leukémiában elhunyt genetikus
sírja a felvétel alapján, valóban gondozatlannak tűnik. A sírgondozás a
család, a hozzátartozók kötelessége,
és nem a temető üzemeltetőjéé. A temetést a korábbi felesége és az élettársa rendezte. A temetésre az Óbudai temetőben, 2015. szeptember
11-én, családja (három gyereke), barátai és tisztelői jelenlétében került
sor.
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A politikai foglyok mozgalmát 1987-től szervezte. 1988 tavaszán egyik alapítója volt a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak, majd abból kiválva, 1989-ben hozta létre a Magyar Politikai Foglyok Szövetségét. A szervezet elnöki tisztét 2002-ig
töltötte be.

Újratemették Kertész Antal plébánost
Kertész Antal közel 32 évig, 1952-től 1983ig volt plébános Attalán. Sajnos, a temetésére nem a faluban került sor. Az egyházközség hívei azonban szerették volna
elérni, hogy földi maradványa Attalában
találjon végső nyugalmat. Korábban a
templom falán Kertész Antal születésének
100. és pappá szentelésének 75. évfordulója alkalmából már emléktáblát helyeztek
el, emlékének megőrzésére.
A hívek kérésére, végül megteremtődött
annak a lehetősége, hogy a Székesfehérváron eltemetett Kertész Antal maradványait, exhumálás után, újratemessék Attalában.
A maradványokat a templomban ravatalozták fel. A gyászmisét Nagy Károly címzetes apát, kerületi esperes, kanonok,
a veszprémi Szent Mihály bazilika plébánosa – egykori attalai káplán – celebrálta.
A személyes emlékekkel fűszerezett prédikációban Nagy Károly hangsúlyozta, hogy
„…ha a magyarság Máriába kapaszkodik,
akkor fennmarad Magyarország. Az attalai
hívek azzal, hogy községükben újratemetik
Kertész Antal maradványait, hitet tettek a
kereszténység, a keresztény hit mellett. Az a
gyertya, amelyet Kertész Antal lelke gyújtott,
megvilágítja azt az utat, amelyen a magyarságnak haladni kell...”.
A gyászmisét követően, Kertész Antal maradványait a résztvevők kikísérték a teme-

tőbe, ahol a koporsót az előre elkészített
kriptában helyezték örök nyugalomra.
A gyászszertartáson részt vett a polgármester, Gelencsér István, a helyi plébános,
Istvánka Vince, valamint a környező települések plébánosai és polgármesterei is.
Kertész Antal 1914. június 19-én született
a Zala megyei Gelsén. 1939. június 18-án
szentelték pappá, Budapesten. Szolgált
Kutason, Babócsán, Dégen, Paloznakon,
Nyárádon, Ugodon, Iharoson, Iharosberényben, Balatonbozsokon és végül Attalán. Itt 1952-től 1983-ig, a nyugdíjba vonulásáig, 31 esztendőn át volt plébános.
1963-tól püspöki tanácsos, 1969-től kerületi esperes, 1978-tól tb. kanonok. Élete utolsó rövid szakaszát a székesfehérvári papi otthonban töltötte – itt halt meg
1990-ben. Végakaratának megfelelően került sor az attalai temetőben az újratemetésére.
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A kiskorpádi Kapotsfy-kápolna
Az elmúlt években felújították, 2017. június 17-én pedig újraszentelték a
kiskorpádi Kapotsfy-sírkápolnát. A szakrális építményt 1905-ben Somogy
vármegye főispánja, Kapotsfy Jenő készíttette korán elhunyt felesége számára. A 110 éves kápolna a II. világháború idején templomként is funkcionált, utána azonban feldúlták és kifosztották, a kriptában lévő maradványokat kidobálták. Évtizedekig az enyészet martaléka volt a kecses, szebb
napokat látott szakrális hely. A kápolnát dr. Bödőné Kerényi Tünde, a terület jelenlegi tulajdonosa és a Tündérvölgy Értékeiért Egyesület újíttatta fel
pályázati pénzből és támogatásokból. A kápolna üveg ablakait Bödő Ágnes
készitette. A felszentelést Kerényi Lajos piarista atya végezte, és a tervek szerint a jövőben esküvőket vagy akár keresztelőket is tartanának itt.
A felszentelés Nagy Konstantin császár alatt lett szokás, melynek során a
templomi épületeket ünnepélyes formában adták át rendeltetésüknek. Ez
általában az első Eukarisztikus (hálaadó) ünneplés alkalmával történt. Korábban a pogányoktól használatba vett templomok esetében a templom
falait szenteltvízzel hintették meg. Ha pedig vértanú ereklyéit helyezték el,
azokat ünnepélyes körmenetben vitték, majd elhelyezésük után Eukarisztia
ünneplés következett.
A templomszentelés évfordulóját a hívek minden évben főünnepként tartották és tartják számon, és akkor évente megemlékezést tartanak.

Háromezer éves temető
A Nyugat-Dunántúl egyik legnagyobb, késő bronzkori temetőjét tárják fel a régészek
Farád határában. A szakemberek a csornai elkerülő út építése során, a leendő csomópontnál találtak rá a sírkertre. A bronzkor kései szakaszára datált sírokban az elhunyt
hamvait tartalmazó agyagurnákon kívül egyéb kerámiaedényeket, illetve főként
bronzból készült ékszereket és fegyvereket is találtak. Czigány Dávid, a feltárást vezető régész szerint a temető teljes feltárása várhatóan nyár elejéig tart. A több generáció temetkezési helyéül szolgáló terület körül azonosították egy település nyomait is.

A TOROCKÓI SZIKLASÍROK
Néhány héttel ezelőtt Torockón jártam. A látogatás egyik célja,
hogy közelebbről megismerkedjek az itt élő emberek temetkezési szokásaival. A torockói unitárius egyházközség érdekes és egyedi szokásairól Orbán Balázs így emlékezik meg:
„A temető annyiban sajátságos, hogy igen sok családnak van ott
sziklába vésett sírboltja, minden külső jel vagy felirat nélkül. Halá-
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lozás esetén sírásót még akkor sem fogadnak, ha a halottas családnak kriptája nincsen, mert a sírásást, valamint a sírboltban való
koporsóüreg helyét a közelebbi rokonok és szomszédok szokták
díjtalanul elkészíteni. Ezen atyafiságos vagy felebaráti végszolgálat megtagadása egy lenne a közvélemény előtti önmegbélyegzéssel.”
A torockói temetkezés jellegzetessége a sziklasír, mellyel sem a
szomszédos községekben, sem máshol az országban nem találkozunk. Kivételt képez Torockószentgyörgy, ahol újabban az odaköltözött torockóiak kezdenek sziklasírokat építeni.
A torockóiak évszázadok óta a községtől délnyugatra levő domboldali temetőben, sziklasírokba temetkeznek. Korábban kertekben legfeljebb a betelepült és még a köztemetőben sírral nem
rendelkezők temetkeztek.
A sziklasírok eredetét és kialakulását valószínűleg két tényező ha
tározta meg. Az egyik a torockói medence, illetve a temetőhely
sajátos geológiai szerkezete, a másik pedig a XII. században Torockóra betelepített stájer (Ausztria) bányászok temetkezési szokása.
A temetői domb alapszerkezete a homokkő, melyet vékonyabbvastagabb homok, kavics, agyag fedőréteg borít. A homokkő
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viszonylag puha, könnyen véshető, vájható, és mégis elég szilárd
a tartós sírbolt, a pinceboltozatok készítésére.
A sírokat családonként örökölték; ha pedig már nem volt hely a
sírban, akkor újat készítettek a temető szélén, vagy ahol még nem
volt sziklasír vájva. A XIX. század közepétől a község lakossága lassan csökken, és ez mind kevésbé tette szükségessé új sírok készítését. Az elmúlt években új sírhelyet nem is készítettek.
A koporsót a sírboltba fejjel előre viszik be és egymás mellé helyezik, elhalálozási sorrendben. Az elhelyezés szerint a halottak a
sírboltban kifelé, keletre néznek. Ha a helyszűke megkívánja, keresztbe, egymás fölé is helyeznek, főleg kisebb koporsókat.
Temetés után a bejárati rész felett alakítják ki a sírhantot. A szo
kásos, megemelt sírhant egyszerű, keret nélküli, vagy kővel rakják körül, illetve deszkakeretbe foglalják. A sírhant jellegzetessége, hogy a bejárati rész nem a sírbolt felett található.
A sírhantot a sziklasír elkészítése vagy a temetés után szokták
jelölni, de előfordul, hogy jelölés nélkül marad a sír. A temetőben nincsenek fejfák. A sírboltok jelölésére sírköveket használnak.
Ezek a sírkövek nem a sírbolt felett, hanem a bejárat keleti részén
vannak elhelyezve. Így megtörténhet, hogy a sírkő esetleg az alsó
szomszéd sírboltja felett van. Az álló sírkövek időrendi fejlődést
mutatnak. Egészen régiek az egyszerű, lapos kövek. Erre az egyszerű, sima, lapos kőre vésték a halott nevét.
A sírkövek anyaga a mészkő, a hidasi puha mészkő, a kristályos
mészkő, a gránit és újabban a márvány. A sírkőfelirat szövege a
halott személyével kapcsolatos egyszerű, vagy versbe foglalt
adatközlés. Gyakori benne a rövidítés, a betűkihagyás és összevonás. Sajátossága, hogy a megfelelő szerszám rajzával jelzi a halott
foglalkozását. Így a kapakészítőt a kapa és az ekevas jelzi, a bányászt a kalapács és a csákány, a kőfaragót a kalapács és a véső, az

ácsot a fejsze és a bárd. A verses feliratok a halott személyi adatai
mellett kifejezik a hozzátartozók túlvilági életben való bizalmát és
a boldog találkozás reményét.
A leírt sziklasírokon kívül a temető felső részén, ahol a fedőréteg
vastag és a homokkő mélyen van, a beköltözött lakosok egyszerű,
függőleges sírgödrökbe is temetkeznek.
Pál András írását sajtó alá rendezte: Puskás Béla

Mi az a 7 dolog, amelyekben NE kössön kompromisszumot,
ha halottszállító autó átalakításról van szó!
Ha már muszáj átalakíttatnia haszonjárműve rakterét halottszállítóvá, akkor inkább forduljon egy profi csapathoz és ne
olyanhoz, aki az Ön autóján fogja kikísérletezni a gyerekbetegségeket.
Honnan ismer fel egy jó kivitelezőt? Mutatunk 7 árulkodó jelet:
1.) Garancia: a felelősség ne érjen véget az autó átadásával, kérjen 30 napos pénzvisszafizetési garanciát, ha használat
közben derülne ki, hogy nem azt kapta, amiben előre megegyeztek.
2.) Referenciák: egy ilyen átalakításnak annyi apró buktatója van, hogy az a kivitelező, aki még nem csinált minimum 20
átalakítást, tinédzser korban van. Ön pedig nem akarja egy kamasz összes hibájának a következményeit viselni, ugye?
3.) Pontos határidő: a kettes pontból azonnal következik a vállalt határidők be nem tartása. Egy halottszállító átalakítás
nem tarthat tovább 3 hétnél, ezt pontosítsa le megrendelés előtt.
4.) Hűtőberendezés: mivel nincs nagy hűtési igény (+18 °C), ezért ne rendeljen olyan vállalkozónál, aki egy külső egységes hűtőberendezést ajánl, ami az autó tetején van.
5.) Szigetelő anyag: nem csak jól kell szigetelnie, de az esetleges koporsó ütközéseket is ki kell bírnia. Ha az árajánlatban
nem látja azt a kifejezést, hogy szendvicspanel a szigetelés, akkor ne fogadjon el másik műszaki megoldást.
6.) Komplett ügyintézés: a kivitelező feladatkörébe tartozik az autó műszaki engedélyeztetése és vizsgáztatása. Ebben
ne kössön kompromisszumot!
7.) Szervizhálózat: ha nem egy Önhöz közeli kivitelezőt választ, akkor mindenképp előre kérje el azon szervizek listáját,
akikhez fordulhat, akár a raktérrel, akár a hűtővel van probléma.
Reméljük, tudtunk segíteni, hogy pénzt spóroljon meg az átalakításán. Ha pedig egy olyan csapatot keres, akik mindenben megfelelnek a fenti pontoknak, akkor látogasson el a www.halottszallito.hu oldalra és kérjen árajánlatunkat!
Mert mi nem kérjük, hogy vakon bízzon meg bennünk,
nálunk semmit nem kockáztat. A felelősségünk nem ér
véget akkor, amikor átutalta a végösszeget: mert mi
nem feladatot vállalunk, hanem eredményt.
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Meghalt Jókai Anna, író
A Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas író, könyvelő és tanár, a Magyar Írószövetség volt elnöke,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság volt elnöke, a Nemzet Művésze, 84 éves volt.
Jókai Anna 1932. november 24-én született Budapesten, a Józsefvárosban. Már
gimnazistaként írt verseket, novellákat. Az
érettségit követően a Színművészeti Főiskolára és egyetemre is jelentkezett, de
egyik helyre sem vették fel. 1951 és 1961
között volt könyvelő, népművelő és művészeti előadó, közben két gyermeke
született. A tanulási vágya azonban mindennél erősebb volt benne, 1956-ban beiratkozott az ELTE bölcsészkarának magyar
és történelem levelező szakára. Diplomáját 1961-ben szerezte meg, ezután 1970ig általános iskolában, majd a Vörösmarty
Gimnáziumban tanított.
Több művének élményanyagát, témáját is
iskolai tapasztalatai adták. 1976-ban szabadúszó lett, akkor már több regénye és
novelláskötete (Tartozik és követel, Napok,
Szeretteink, szerelmeink, A reimsi angyal)
jelent meg. 1970-ben tagja lett a Magyar
Írószövetségnek, aminek 1986-tól alelnöke, 1989-től elnökségi tagja volt, 1990-ben
pedig két évre megválasztották a szervezet elnökévé.
Szívesen vett részt a közéletben, tagja volt
a Nemzeti Kulturális Alap bizottságának,
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete elnökségének, az Artisjus vezetőségének, vezette az Arany János Alapítvány
kuratóriumát, a Nemzeti Színház Baráti

Társaságot és az Evangélium Színház Baráti Körét. 1998-tól az Írók Szakszervezetének elnöki tisztségét töltötte be, 2000
és 2006 között elnökölt a Nemzeti Kegyeleti Bizottságban. 1992-ben részt vett
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia megalapításában, 2001-ben a Magyar
Művészeti Akadémia tagjai sorába választotta.
Írói pályája senkiéhez sem hasonlít; spirituális realizmusnak, az isteni és az emberi
szint találkozásának nevezett életfelfogása
erkölcsi és írói programként is beérett.
Munkássága két, egymással természetes módon összefüggő korszakra osztható, ezek között a határt Napok című regényének 1972. évi megjelenésében jelölte
meg.
Első művei a klasszikus hagyományokban
gyökerező, a cselekmény és az árnyalt lélekábrázolás fontosságát hangsúlyozó írások, szereplői többnyire szeretetre vágyó,
boldogulást és társat kereső nők.
A hetvenes évektől írásai filozofikusabbá
váltak, az emberi lét történéseit, az anyagi
világ összefüggéseit egy magasabb rendű
létezés dimenzióiban vizsgálta, stílusát ekkortól nevezik spirituális realizmusnak.
Életszemléletének, világképének kialakulásában nagy szerepe volt a Biblia és az
antropozófia tanításainak, mestereinek

Lev Tolsztojt, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijt, Hamvas Bélát, Kodolányi Jánost
és Várkonyi Nándort tartotta. Nagy sikert
aratott Szegény Sudár Anna című naplóregénye és a több mint 20 kiadást megért, filozófiai mélységű, az öregedés, az elmúlás
problematikáját újszerű módon megközelítő Ne féljetek című regénye is, Imitatio
Christi címmel beszélgetéskötete jelent
meg. Legismertebb művei, közé tartozik még a Mindhalálig és a Jákob lajtorjája című regény. Számos művének színpadi
változatát, rádió- és tévéjátékát is bemutatták, műveit idegen nyelvekre is lefordították.
Műveiben gyakran jelentek meg pedagógusok, a tanári hivatás, a tanítás lehetőségének és értelmének problémái, illetve az
emberi közönyösség elleni küzdelem, a
szeretet képviselete a világban, a spiritualitás, és a keresztény értékek.
A kormány saját halottjának tekintette. Búcsúztatására június 26-án, hétfőn 9 órakor
ökumenikus szertartás szerint került sor.
A búcsúztatáson Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere; Tarlós István, Budapest főpolgármestere; Fekete György, az
MMA elnöke; Mezey Katalin, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője és V. Majzik
Mária képzőművész mondott beszédet.
A szertartáson Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke mondott
hálaadó és könyörgő imát. A búcsúztatáson részt vett Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér
László, az Országgyűlés elnöke is.
Puskás Béla
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Jóvátételi munkán
dolgoztak a fogvatartottak
a Kecskeméti Református
Temetőben

Szombat reggel van, süt a nap, mégis kicsit
minden más, mint máskor…. Várunk és,
egyszer csak begurul a parkolóba az a rabszállító autó, ami meghozta azt a 48 elítélt
fogvatartottat, akik önkéntes munkára jelentkeztek.

Csak az egyenruhájuk egyforma, a büntetésük más és más. De a leszállás után itt már
mindenki egyforma, segítő emberek. Jóvátételi munkára érkeztek, „szabadidejükben”,
díjazás nélkül, önként és önzetlenül.
Érkezésük célja a temetőgondozás volt,
a Hősök napi ünnepségre kellett felkészíteniük a sírokat és környezetüket a május 28ai megemlékezésre, hogy méltóképpen
emlékezzünk, tiszteletadás mellett.
Az elítéltek segítségét Zilahi Kálmán temetővezető kérte, az egyház keretein belül,
a Kecskeméti Wéber Ede utcai intézetből.
A rabok szívesen vállalták a munkát, segít

nekik abban, hogy a társadalom hasznos
tagjaként érezzék magukat. Csökkenjen
szégyenérzetük elkövetett bűneik miatt.
Pillanatok alatt mindenki magáénak érezte
a feladatot. Lapátot, gereblyét, metszőollót,
fűrészt, ragadtak és indult az aktív kertészkedés.
A feszült fegyelem, amivel ezek az emberek
érkeztek a temetőkert csendjének hatására,
kicsit oldódott. A munka ebben a környezetben egy pillanatra feledtette velük a
múltjukat. Mindenkin látszódott a „szabadság érzete”, a szemek csillogásából valahogy eltűnt a rideg kilátástalanság látképe…
A kecskeméti református temető az ország
legrégebben működő temetője, a 18. század második felében nyílt, tehát közel 250
éves. Zombory István temetőgondnoktól
megtudtuk, meggyalázták, meghurcolták
ezt e temetőt, sok segítség kell, hogy rendbe tudják hozni.
Zombory István azt is megjegyezte, nagyon hasznos, aktív munkát végeztek, elégedett az eddig látott sírkert rendbetételével, tudomása szerint első alkalommal
vesznek részt a rabok sírkertgondozáson,
de szeretné, ha évente legalább 2-3 alkalommal megoldható lenne az elítéltek kikérése a büntetés végrehajtó intézetből.
Az egyház ehhez minden segítséget, támogatást megad.
A Wéber Ede utcai fogvatartottak a jóvátételi program keretében már többször vettek részt hasonló városszépítő munkában.
Nem utolsó sorban pedig a kinti munka

változatosságot is hoz a bezárva töltött
mindennapokba.
Korábban nem gondoltuk, hogy az önkéntesek jelentkezése ilyen magas létszámmal
teljesül, de mint kiderült, a munkára vállalkozók száma, mindig meghaladja a meghatározott létszámot. Az vehet részt külsős
munkavégzésen, aki megbízható és nem
jelent kockázatot saját magára, illetve környezetére sem. A 48 emberből voltak olyanok is, akik hétköznapokon is külső munkahelyen dolgoznak.
Azt gondolom, a mai nap látott 48 rabról,
elítéltről, fogvatartottról, hogy volt egy
rossz napjuk, rossz társaságuk, rossz döntésük vagy csak rosszkor voltak rossz helyen.
Nem ítélkezem ... Itt mindenki egyenlő volt
abban a pár órában.

A sírokhoz kilátogató hozzátartozók is
örömmel fogatták a nem mindennapi „sírgondozókat”. Nem volt negatív észrevétel,
megítélés. A temetői hangulat varázsában
már elfogadás és az elengedés, békesség
uralkodik.
Megpróbálnak emberként tekinteni az emberekre.
A Kecskeméti Református Temetőnek
amúgy is van egy megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan varázsa – szerintem. Aki
ismeri, az érzi ezt az érzést...
Bár az ünnepségen nem vehetett részt a 48
dolgos kezű elítélt ember, de abban biztos
vagyok, hogy lélekben velünk tisztelegtek
elhunyt hőseink sírja mellett...
Köszönet mindezekért Zombory Istvánnak, Zilahi Kálmánnak, Varga Józsefnek,
a Református Egyháznak, a Büntetés
Végrehajtó Intézetnek, és a Hírös Temetkezési Kft. munkatársainak.
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Hősök napja
A magyar hősök emlékünnepére május utolsó vasárnapján
kerül sor, amikor azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk,
akik az életüket áldozták Magyarországért.

Az ünnepnapon országszerte – általában
katonai tiszteletadással egybekötött – koszorúzási megemlékezést tartanak. Ebben
az évben, remélem hagyományteremtő
módon, a Magyar Honvédség különböző
helyi szervezetei szervezték a megemlékezéseket, amelyeket országosan is koordináltak.
Az előzmények az I. világháború éveire
nyúlnak vissza. 1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy a frontról levelet
intézett gróf Tisza Istvánhoz, amelyben
javasolta a miniszterelnöknek, hogy „Az
országgyűlés már most hozzon egy törvényt, amellyel az állam minden községben egy szép kőemléket állít, amelyre, elesett hőseit, név szerint bevési...”
Az 1917. évi VIII. törvénycikk elrendelte,
hogy „Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse
meg mindazoknak nevét, akik lakói közül
(... ) a hazáért életüket áldozzák fel.”. Éppen
100 esztendeje annak, hogy a parlament
ezt máig ható, a nemzettudat szempontjából olyan fontos törvényt elfogadta.
Még tartott a háború, amikor megkezdő-
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dött a ma is látható hősi emlékművek felállítása.
„A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek
örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az
ünnepnapot – mint a „Hősök emlékünnepét” – a magyar nemzet mindenkor a hősi
halottak emlékének szenteli.”
A magyar országgyűlés 1924 májusában
alkotta meg a fenti törvényt.
Az 1925-től rendszeressé váló Hősök Napján az egyházközségekben ünnepi istentiszteletet celebráltak. A római katolikus
templomokban külön imát mondtak a
hősi halottakért. A városi tanácsok és a községi elöljáróságok ünnepséget tartottak, s
megkoszorúzták a hősi emlékműveket.
A rendezvényeken a honvédség, a fegyveres közbiztonsági testületek, a bajtársi egyesületek és a fiatalok szervezetei
díszelgő osztagokkal vettek részt. Budapesten, a Hősök terén található Hősök Kövét a Honvéd Vezérkar főnöke koszorúzta
meg, a Kormányzó nevében és jelenlétében.
Magyarország 1941-ben belépett hadviselő félként a II. világháborúba. Ismét
voltak hősi halottak és katona-áldozatok.
1942-ben a belügy- és a honvédelmi miniszter elrendelte nevük felvésését az
I. világháborús hősi emlékművekre.
1944-ben volt utoljára monumentális rendezvénysorozat. 1945-ben még megem-

lékeztek a Hősök Napjáról, de már sokkal
szerényebb keretek között. Már nem számított nemzeti ünnepnek. Az új hatalomnak és a szovjet Vorosilov tábornagy vezette Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak
nem volt ínyére ez az ünnep, hiszen azokról a magyar honvédekről szólt a megemlékezés, akik – legnagyobbrészt – a
szovjet hadsereg ellen harcolva estek el.
1946-tól elmaradtak a hivatalos megemlékezések.
1989. május 29-én rendeztek ismét Magyarországon nyilvános megemlékezést,
Szekszárdon és Kaposváron. Az első állami szintű rendezvényre 1990-ben került
sor. Ettől kezdve sorra avatják a II. világháborús hősi emlékműveket. Hol különállót,
hol az I. világháborús nevek mellé vésik fel
az 1938–1945 között elesettek neveit. Azóta, a Hősök Napja ismét minden évben
megrendezésre kerülő politikamentes ünnep, amely a megemlékezést szolgálja.
A megemlékezés, amely kiterjed minden
katonára, aki a magyarság érdekében áldozta életét, függetlenül attól, hogy mely
korban oltalmazta a hazát és a magyar
szabadságot.
Évszázadokon át a nyugat védelmezője és
védőbástyája voltunk, és a sors keserű fintora miatt tesszük ezt napjainkban is. Őrizzük nemzetünk kultúráját és védjük a soknemzetiségű Magyarországot.
Az emlékezés, a halottaink emlékének
ápolása erősítheti bennünk azt a reményt,
hogy messze idegenben nyugvó katonáink sírjára is kerül egy-egy szál virág.
A kormányzat az I. világháború 100. évfordulója kapcsán több milliárd forintos pályázati keretet biztosít katonatemetőink,
katonasírjaink, emlékműveink, emlékhelyeink karbantartására, felújítására. A pályázati források lehetőséget teremtenek
az önkormányzatoknak arra, hogy katonatemetőink, emlékhelyeink ismét a megemlékezések színterei legyenek. Meggyőződésem szerint a katonasíroknak és
-emlékműveknek a népek közötti megbékélést, a barátságot kell szolgálniuk.
Puskás Béla
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Temető KáptaLAN:
Temető Nyilvántartó Rendszer

Rendrakás gyorsan, rendtartás hatékonyan
A TEMETŐ MINDEN MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV ADATA EGY RENDSZERBEN
„Nem káptalan a fejem” – tartja a régi mondás. A mai kor egyik legnagyobb kihívása a számtalan információ hatékony rendszerezése és feladataink szolgálatába állítása.
Ezért is fejlesztettük ki a legmodernebb informatikai eszközök segítségével a KáptaLAN szoftverrendszerünket, kihasználva többek között a nagyságrendekkel felgyorsult felmérési technikákat, és az Internet adta végtelen lehetőséget.
A Temető KáptaLAN a temetők adminisztratív és műszaki nyilvántartására ad átfogó megoldást.
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A TEMETŐ KÁPTALAN HASZNÁLATA

Rendrakás gyorsan, rendtartás hatékonyan A meglévő temetőkönyvi adatokat – lehetnek papíron vagy digitálisan – a napi
feladatok által megkívánt struktúrába szervezzük. Ebben a folyamatban számos segédprogramot fejlesztettünk ki, melyek jelentősen felgyorsítják ezt a munkát. A hiányzó adatokról vagy az általunk fel nem oldható anomáliákról listát készítünk, hogy ezzel
megkönnyítsük a temető üzemeltető által végzett adattisztítást.
Terepi felmérés A naprakész adat maga a valóság, ezért geometriai alapként a temető minden látható objektuma – sírhelyek, urnafalak, terepfelszín, fák, utak, épületek, kutak, kerítések, kapuk
stb. – térszkennerrel felmérésre kerül. Az eredmény egy rendkívül
sűrű pontfelhő, mely legalább két centiméteres sűrűséggel leírja
a temető teljes geometriáját. A felmérés rendkívül gyors; másodpercenként egy millió térbeli pont kerül rögzítésre, így egy 4000
sírhelyes temető egy nap alatt felmérhető. Olyan temetők esetében, ahol a növényi fedettség nem túl nagy, a felmérést drón segítségével is el tudjuk végezni. Ekkor az elkészült fényképek alapján generálunk pontfelhőt, illetve egy nagy felbontású légifelvétel
térképet, mely szintén része lesz a Temető KáptaLAN rendszernek.
Temetőtérkép készítése A nyilvántartás legkézenfekvőbb alapja a két dimenziós temetőtérkép. Ezt a felmért háromdimenziós
pontfelhőből szerkesztjük meg, mely folyamatot az erre a célra
kifejlesztett segédprogramok teszik hatékonnyá. Minden megszerkesztett vonal több ezer felmért ponton nyugszik. A temetőtérkép háttereként megjeleníthető a drónról készült nagy felbontású légifelvétel.
Fényképi dokumentáció készítése Azokon a helyeken, ahol a
felmért pontfelhő sűrűsége nem elegendő, a fényképek adnak
további információt. Fényképet készítünk az összes sírhelyről; sírhelyenként egy átfogót és egyet vagy többet a sírfeliratokról. Készítünk továbbá elegendő felvételt az urnafalakról, parcellákról,
épületekről, útburkolatokról, kutakról, kerítésekről kerítéstípusonként, a kapukról és egyéb szükséges objektumokról.
Adatok rendszerezése Az összes előállt adat a megfelelő ös�szefüggések tárolásával és többszörös ellenőrzésen átesve kerül
a Temető KáptaLAN adatbázisába. A felhasználónak ezután lehetősége van az adatok további tisztítására, korábban kialakult
anomáliák feloldására (például sorok, sírhelyek számozásának
rendbetétele), így új időszámítás kezdődhet a rendszer használatbavételével.

A RENDSZERT a felhasználó szerverére telepítjük, vagy saját szerverünkről üzemeltetjük. A betanítás után az egyedi névvel és
jelszóval rendelkező felhasználók belső hálózaton vagy az Interneten tudják a rendszert használni, asztali gépen vagy okos
eszközökön.
A rendszerben tárolt adatok előhívására egy keresősáv szolgál, így
nem kell azzal időt vesztünk, hogy mit hol keressünk. Az adatok
szervezésében megjelenik a „magyar gondolkodás-mód” is, mely
mindig az átfogóból az egyedi felé tart, azaz az adatok lekérdezhetők temető, parcella és sírhely szinten is.
A temető üzemeltető munkáját segítik továbbá az olyan funkciók is, melyek pár mozdulattal előállítják a lejárt megváltású sírhelyek értesítő körlevelét, levelenként kitöltve a rendelkező személy
nevét, címét a sírhely adatokkal, továbbá a hozzá tartozó címlistát, így pár perc alatt előállítható minden kiküldésre kerülő levél.
Hosszú távon ezt majd kiegészíti az e-mail-ben küldött körlevél,
ezért a személyekhez minden elektronikus elérhetőség is eltárolható.
A legújabb verzióban már arra is van lehetőség, hogy a terepen
egy okos telefonnal készítsünk egy képet (például egy megrongálódott sírhelyről) és rögtön hozzá is rendeljük az adott sírhelyhez, hiszen a rendszer okos eszközökön is használható. A sírhely
többi adata is szerkeszthető a terepszemle során az okos eszköz
segítségével.
A rendszer egy pár ezres temető esetében a teljes felméréssel
együtt két-három hét alatt üzembe helyezhető. Természetesen
ekkor kezdődik a munka dandárja, a hiányzó adatok kinyomozása
és begyűjtése, de mindebben már egy modern és könnyen kezelhető rendszer segíti a felhasználót.
Szerző: MindiGIS Kft.
www.mindigis.hu

A rendszerről bővebb információt a

kaptalan.mindigis.hu/temeto

internetes oldalon talál.
A rendszerről készült bemutató videót pedig a

youtube.com/mindiGIS_KaptaLAN
címen tudják elérni.
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Mindig a tökéletes munkára törekszem
Nem mindennapi foglalkozást választott magának Molnár Attila, aki boncmesterként dolgozik. Vajon kiből
és hogyan lesz jó boncmester?

– Annak idején a temetkezésben kezdtem dolgozni. Valójában mostani kollégám, Seres Imre ajánlotta nekem, mivel megüresedett egy boncmesteri
munkahely, hogy lenne-e kedvem velük dolgozni. Mivel temetői dolgozóként sokat jártam be a patológiára, valószínűleg látta bennem az érdeklődést,
a rátermettséget. Meglepett az ajánlata.
Örültem is neki, de azért egy kis gondolkodási időt kértem.
– Hogyan emlékszik az első napra?
– Ezt sokan megkérdezik. Első alkalommal egy akasztott elhunytat boncoltam,
nyilván akkor még a kollégám segítségével. Habár addig is sokat találkoztam elhunytakkal, azért mégis más volt az, amikor találkoztam egy testtel, amelyet fel
kellett boncolni.
– Mi történik, mikor megkap egy esetet?
– Ezt ketté kell venni. Most már öt éve
dolgozom kórházban, előtte a rendőrségen kezdtem boncmesterként dolgozni,
és a kettő teljesen más. A rendőrségen
megkaptuk az aktát, ebben az esetben
a rendkívüli haláleseteket boncoltuk. Ide
tartoznak a balesetek, gyilkosságok, öngyilkosságok, a talált holttestek.
– Milyen etikai normákat kell betartani?
– Mindenféleképp nagyon fontos a hozzátartozó. Nyilván neki nagy fájdalma
van, nagyon érzékeny. Sokszor ér bennünket atrocitás, főleg szóban. Tettlegesség még nem fordult elő. Oda kell figyel-
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ni rájuk, nyilván felelőst keresnek a halál
okáért.
– Mi a különbség a sima és a hatósági boncolás között?
– Fizikailag nincs. Jogi értelemben van
különbség. Normál esetben a boncolást
patológus végzi, a hatóságit az igazságügyi szakorvos.
Technikailag egy pici különbség van: ha
gyilkosság vagy baleset történt, hátulról
is kell boncolni az elhunytat. Át kell vizsgálni milyen sérülések érhették, milyen
bevérzései vannak.
Sokszor előfordul, hogy kívülről nem is
látszik semmi, csak miután felnyitottuk a
holttest hátát, ott látszanak a bevérzései.
– Mit tanítanak ezzel a munkával kapcsolatban, ha valaki szívből szeretné csinálni
ezt a munkát, hogy kezdje el?
– Azt ajánlom, hogy látogasson el egy
patológiára. Régen úgy történt mindez,
hogy az egészségügyi iskolások részt vehettek boncoláson, ha akartak. Ezt mára
betiltották, mert előfordult, hogy a diákok fotóztak és felrakták a netre, ez kellemetlenséget okozott. Van rá mód, hogy
aki érdeklődik ez iránt, ellátogathat a patológiára, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy szeretné-e, tudná-e csinálni. Az iskola, amely a boncmesterképzéssel foglalkozik, tíz hónap alatt végezhető el.
2016 évtől csak az vizsgázhat, aki egy éve
a szakmában dolgozik boncsegédként.
Hozzátenném, hogy ez a szakma sem az,
amit 10 hónap alatt csak úgy meg lehet
tanulni, mert gyakorlat is kell hozzá, nem
kevés.
– Nyilván van egy szűrő ahhoz, hogy a delikvens eldöntse, tudja e vállalni.
– Tudni kell, hogy a boncmester orvosi munkát is végez. Dr. Lesznyák főorvos
úr indította el Kecskeméten a 70-es évek
elején a boncmesterképzést Magyarországon.
A boncmesternek az lenne a dolga, hogy
bekészíti az elhunytat az asztalra, kiveszi
a szerveket, és rekonstruálja az elhunytat. Maga az orvos az, aki a szerveket
boncolja, vizsgálja. Valójában ez a boncolás, nem amikor kiemeljük a szerveket. Csak Lesznyák főorvos úrnak volt egy
olyan mondása, hogy ha orvos ott van,

de el van törve a keze, a boncmester akkor meg tudja csinálni a szervek boncolását is. Az orvos szaktudására azért van
szükség, hogy ő lássa a szerveket, milyen
kórós elváltozások vannak. Tehát a boncmesternek igenis tudnia kell, hogyan kell
a szerveket felboncolni. A szerveket nem
kaszaboljuk össze-vissza (mint ahogy
mondani szokás), erre szigorú szabályok vannak. Minden szervnek meg van
a boncolási szabálya, milyen irányú metszései legyenek, hogyan, mit mi után,
hogy értékelhető legyen.
Én azt szoktam mondani, ha valaki kicsit
is rátermett, bejön a boncterembe, végignéz egy boncolást. A következőt megcsináljuk közösen, a harmadikat megpróbálja egyedül. Az a lényeg, hogy a szerv,
amit kiemel a testből az értékelhető legyen, mert nekünk megtanítják, mi a negatív lelet és milyen a pozitív. Már kiemeléskor látni lehet, mi az elváltozás, és ezt
jelezni kell az orvos felé.
– Mi történik a szervekkel?
– A szervek visszakerülnek a testbe. Maximum szövettanra vagy vérvizsgálatra
van kivéve kis részecske. Mi nem végzünk
vérvizsgálatot, mi szövettanra veszünk ki
1x1 kockát a szervekből, amire szükség
van.
– Hány boncolást végez naponta?
– A nyugati országokhoz képest többet
végzünk naponta, de azért van egy határ. Fizikálisan nyilván többet el lehetne
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végezni, csak az a baj, hogy azzal a boncolásnak nincs vége. Részünkről, mint
boncmesternek vége van azzal, hogy lemosdatjuk az elhunytat és betesszük a
hűtőbe. Az orvosnak jegyzőkönyvet kell
átolvasni, ami hangfelvételre kerül. A szövettant el kell neki indítani, végig kell
menni a folyamaton, amikor kész, kikerül üveglapra, ezt mikroszkóppal véleményezni kell, megerősíteni a véleményt a
bonc jegyzőkönyvben.
Tehát fizikálisan 6-8-at is meg lehetne
csinálni, de ennek nincs értelme, mert
a lényeg, hogy tökéletes legyen, és ahhoz, hogy tökéletes legyen, arra időt kell
szánni.
– Látszik, hogy ön a tökéletes munkára törekszik, precizitásra. Az elhunytat a munkájának tekinti gyakorlatilag testtel, lélekkel
együtt képes rekonstruálni, szebbé tenni és
úgy engedni a végső útjára.
– Igen. A végtisztességre való felkészítés nagyon fontos, hiszen a nevében is
benne van, hogy végtisztesség. Ahogy
az első találkozás nagyon fontos az emberek számára, úgy az utolsó is. Tehát a
hozzátartozó úgy lássa a szerettét, ahogy
szeretné.
– A temetést követően, a gyász után meg
szokták-e keresni?
– Előfordult már hogy megkerestek levélben, akár kisebb ajándékokkal. A dolgozószobámban is van több olyan írás vagy
tárgy, amivel emlékezek emberekre. Kétféle hozzátartozó van. Van, aki nagyon bízik és úgy gondolja, hogy minden rendben lesz, és van, aki kételkedik. Általában
aki kételkedik, az szokott később felkeresni akár telefonon vagy levélben vagy bárhogy és megköszöni, hogy ő nem gondolta...
– Igen, ez érdekes, mert a gyászoló a legkétségbeesettebb állapotában találkozik önnel, kavarognak az érzéseik, a düh, az indulatok. A miértek merülnek fel benne. Hogy
tudja ezt kezelni?
– Nyilván az itt eltöltött évek is segítenek.
Azt gondolom, hogy jó emberismerő is
vagyok, így mindig az adott helyzetet kezelem. Én nem készülök fel soha előre,
mert minden eset más. Vannak hozzátartozók, akik valakit okolnak szerettük elvesztéséért (még a kórházi orvost is).
– Kollégái életvidám embernek tartják, mosolygósnak. Hogyan kapcsolódik ki?
– Barátok, munkatársak körében. Nekem
nagyon fontosak a BARÁTOK. Nyilván elfogad a környzetem, de azért sokan viszolyognak.
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– Látok itt az irodában sok emléklapot, oklevelet, kitüntetést... valójában mik ezek?
– Egyik a boncmesteri szakmának adható
legnagyobb elismerés: Az év boncmestere díj.
Akit a szakma, a kollégák és az orvosok
arra méltattak, hogy megérdemli akár
munkában, akár emberségben. Ami nekem nagyon jól esett amikor a díjat megkaptam, hogy Lesznyák főorvos úr hagyatéka, végakarata volt, hogy én kapjam
2016-ban.
– Ez egy nagyon-nagyon nagy elismerés.
Örült ennek a kitüntetésnek?
– Igen, nagyon örültem. Vannak a szakmában olyanok, akiknek ez semmit nem
jelent, és vannak, akik szeretnék ezt megkapni, mert ez egy nagy elismerés. Nekem nagyon jól esett. Nem tudtam, nem
számítottam rá.
– Én úgy látom, hogy ön a munkáját hobbijának is tekinti.
– Sokan kérdezik, hogy bírom ezt a két
munkát, a boncmesteri feladatok mellett
a mentőzést is, a rengeteg fent létet.
Olyan munka ez, amit én szeretek. Sokan
furcsának találják, hogy lehet ezt szeret-

ni. Szeretem csinálni, mert érdekes. Szeretem elmondani a saját tudásom szerint
a hozzátartozóknak, amit én, mint boncmester közölhetek, hogy miben hunyt el,
milyen betegsége volt a hozzátartozójának.
Ha többet szeretnének tudni a hozzátartozók, annak is megvan a módja, hogy az
orvossal találkozzon, vagy kikéri a jegyzőkönyvet, ami a boncolásról készült.
A mentőzés az egy másik szerelem. És aki
szereti amit csinál, az fáradhatatlan. Persze néha én is megfáradok. De nagyon
jó a munkahelyi kapcsolatom a kollégákkal, a vezetőkkel, akár a boncmester szakmában, akár a mentőknél, nem
lehet panaszom. Azt gondolom mindkét munkahelyen, amit lehetett elértem,
úgy elismerésben, mint kollegákkal való
kapcsolatokban. Én szeretem csinálni
mindkettőt.
A végére még szeretném hozzátenni,
hogy minden hozzátartozónak szeretném elmondani, hogy ne féljenek a boncolástól. Ez egy ugyanolyan diagnosztika,
mint amikor valaki bármilyen más orvosi
vizsgálatra elmegy. Nagyon fontos, mert
mindenki szeretné tudni, hogy a hozzátartozója miben hunyt el. Nyilván, ha régóta fennálló és ismert a betegsége, akkor
ott nagy titok nem fog feltárulni, de vannak olyan esetek is, amikor nem tudjuk
miben humytak el, a hozzátartozó mégis ragaszkodik ahhoz, hogy jaj, ne darabolják, szenvedett ő már eleget és ebből
születnek a rossz statisztikák, mert akkor
csak a kórlap alapján fogják a halál okát
kezelni.
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A nanotechnológia térhódítása
a temetkezési szakma végét jelenti!
Az Orosz Temetkezési Szövetség elnöke, Sergey Boriszovics Yakushin exkluzív interjút adott a Magyar
Temetkezés folyóiratnak abból az alkalomból, hogy Moszkvában, a világ egyik legnagyobb temetkezési
kiállításán, a Necropolison személyesen fogadott minket. A világ egyik legnagyobb, ugyanakkor nagyon
ellentmondásos piacáról rendkívül érdekes tényeket árult el.
Yakushin úr, mutassa be az olvasóknak Oroszország temetkezési helyzetét!
Ha főbb adatokra gondol, akkor ismertetek néhányat. Oroszországban például
összesen 10.000 temetkezési vállalkozást
és 24 krematóriumot tartunk nyilván. De
elöljáróban engedje meg nekem, hogy a
magyar érdeklődőknek néhány gondolatot a történelmi gyökerekről is mondjak. Meggyőződésem, hogy könnyebben
megérthetik az összefüggéseket a kívülállók, ha a XXI. századi jelenségeinket egy
történelmi kontextusba helyezzük.
Azt sokan tudják Európában is, hogy a
Szovjetunióban fennállása óta emberek millióit gyilkolták le, majd temették
el őket brutális körülmények között, így
például buldózerekkel tömegsírokba.
A halál szinte minden családban jelen
volt és az emberek hozzá szoktak, azt is
mondhatnám, hogy a halál lassan jelentőségét vesztette. Mégis az utóbbi években azt tapasztalom, hogy egyre inkább
kezdünk visszatérni történelmi gyökereinkhez, amely jóval közelebb állt anno
az európai szokásokhoz is. Mondhatnám,
hogy az a temetkezési kultúra, ami a cári
Oroszországra volt jellemző, kezd divatos
lenni. Ennek nyomait mai napig láthatjuk,
ha ellátogatunk a moszkvai vagy a szentpétervári temetőkbe, ahol a sírhantokon
azoknak a híres alkotóknak a szobraiban
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gyönyörködhetünk, akik Olaszországban,
Franciaországban, Németországban vagy
Spanyolországban dolgoztak. Ennek nagyon egyszerű oka volt. A cári időkben
szoros kapcsolat volt a leghíresebb szobrászokkal. Ők Oroszországban gyakran
tettek eleget ilyen jellegű felkéréseknek
és gyönyörű márvány és gránit szobrokat
faragtak.
Természetesen a kegyeleti kultúrában akkor is, és most is nagyon nagy szerep jutott az egyháznak. Meglepő, de az orosz
ortodox egyház 33 és fél százalékban
a temetkezési szervezetek tulajdonosa.
Ez jelentős arány, annak tükrében pedig
meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a
Szovjetunió alapjában véve ateista elvű
társadalmat épített ki sok évtizeden keresztül.
Most pedig azt látom az Új-Oroszországban, hogy az állam támogatásával
az egyház teljesen visszanyerte a hatalmát és ma ateistának lenni majdnem
szégyen! Egyre több orosz lakos érzi azt,
még ha nem is jár rendszeresen templomba, hogy a temetés egy olyan ismeretlenbe nyíló ajtó, amelyen keresztül
belépve nem tudhatja mi vár rá a síron
túl. Ezért megpróbálja magát bebiztosítani. Sokan azt gondolják, hogy a megkeresztelt emberek egy szebb és jobb
világba léphetnek át egy egyházi temetésen keresztül. Ezért egyre többen kér-

nek ilyen temetést, mintsem világit, mert
nem akarnak kockáztatni. Ugyanakkor az
esetek még mindig jelentős részében –
ahogy a Necropolis kiállítás is jól mutatja
– a szolgáltatásokra nagyon is jellemző a
csillogás, a pompa, a szőrmebundák, és
például a hamvak kiküldése a kozmoszba. A világi temetések olyan komplex
temetkezési szolgáltató központokban
folynak, ahol egyszerre megtalálható a
hamvasztó, a balzsamozó, a hűtőház, és
még sok más funkciójú terem. Ezek a temetések szervezettek, gyakran luxus körülmények között történnek.
Ha már szóba került a hamvak szórása
a világűrbe, akkor mi a helyzet Oroszországban a hamvasztásos temetkezés területén?
Ahogy mondtam, Oroszországban 24
krematórium működik. Három ezek közül
még a régi rezsim idején Moszkvában,
Szentpétervárban és Yekaterinburgban
épült. Az összes többi már a Peresztrojka éveiben épült meg magánpénzből.
A hamvasztások aránya 35 százalék és
egyre növekszik. Minden városban, ahol
működik krematórium, még magasabb
az arány. Például Moszkvában 65%, Szentpétervárban 75% és Novosibirskben –
ahonnan én származom – 35%. Vagyis
megállapítható, hogy az arányok magasabbak, ahol van hamvasztó.

2017

MAGYAR TEMETKEZÉS

Képzelje, idén – legnagyobb meglepetésemre–- az Orosz Ortodox Egyház is
döntést hozott a hamvasztásos temetkezésről. Azt tudjuk, hogy először a protestánsok adoptálták a hamvasztást a XX.
század húszas éveiben. Ezt követően a
római katolikusok 1963-ban hagyták jóvá
ezt a szertartást. Az Orosz Ortodox Egyház idáig ellenállt, és csak most született meg az állásfoglalásuk. Eszerint, bár a
hamvasztás nem a megfelelő szertartás,
de ha egy az életében megkeresztelkedett vallásos ember ilyen hamvasztásos
temetést szeretne, akkor kirendelhetnek
hozzá egy papot. Minden orosz krematóriumhoz ennek megfelelően eljuttatták
az erre vonatkozó eljárási rendet, amely
előírja, hogy csak a testtől való búcsúzást
követően hamvaszthatják el az elhunytat.
Például Novosbirskben emiatt ugrásszerűen megnőtt az ilyen temetések száma.
Miért? Mert lehetővé vált, hogy az ilyen
típusú temetkezést is, az egyház ajánlásával, mint egy szolgáltatást ajánljuk.
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Mindig feltesszük a kérdést: Meg volt keresztelve az elhunyt? Ha igen, hívunk papot. Az emberek azt mondják: de nem
imádkozott, és nem járt templomba. Erre
mi azt feleljük – az Ortodox Egyház előírása szerint – hogyha meg volt keresztelve, akkor nagyon ajánlatos, hogy a vallásos temetést válassza. Az emberek pedig
előszeretettel döntenek emellett, mert az
egyházi szertartás sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a meghitt búcsúzásra.
Mi jellemző a temetkezési piacra? Itt
Moszkvában, ezen a kiállításon például nagyon sok kínai céget láttunk.
Nézze az oroszok nagyon elkötelezettek
az üzlet irányába, ezért mindig a legjobb
ár/érték arányú helyekről akarnak importálni. Az alapanyagoknak 85%-a ugyanis
külföldről származik. Ma úgy tűnik, hogy
az Oroszországot sújtó szankciók miatt
Kína előnybe került. A temetkezésben
egyre több európai alapanyag lecserélésre került, mert Oroszország csak fémet és
fát tud biztosítani. Ezért most a koszorúk
már kínai művirágokból készülnek, vagy
a koporsó belsejét borító textilek is Kínából importáljuk.
A temetések mennyire megfizethetőek egy átlag orosz család számára?
Kapnak valamilyen állami támogatást?
Igen. Minden család 7000 rubelt kap az
államtól, hogy könnyebben kifizethesse a temetést. Azt tudni kell, hogy egy
olcsóbb temetés ára vidéken jelenleg
10.000-15.000 rubel között mozog. Tehát
az állam legalább a felét kifizeti. A nagyvárosokban, ahol az átlagfizetés is magasabb, ott a temetkezés költsége is magasabb, 30.000 rubel, vagyis kb. 500$. Ezt
ma a középosztály, vagyis az átlagos bevételű ember meg tudja fizetni, vagyis
elég besétálni a temetkezési vállalathoz,
és átadnia a hitelkártyáját. Nem mindig

volt ez így. Az első temetkezési kiállításon, 1993-ban egy temetés egy családtag 9 havi fizetésébe került. Ekkor az embereknek gyakran pénzügyi segítségért
kellett folyamodniuk. A mai átlagos temetések viszont már kevesebbe kerülnek, mint egy családtag egyhavi átlagos
fizetése, ami meghaladja a 39.000 rubelt.
Vagyis ma Oroszországban minden család képes megszervezni egy átlagos temetést. Természetesen a gazdagok számára pedig a felső határ nem létezik.
Ha már a csillagos határt említette,
milyen víziója van a temetkezés jövőjét illetően?
Jó kérdés. Néhány évtized múlva szerintem – bármilyen fájó is –, de a mi szakmánk nem fog létezni. A jövőben ugyanis
nem lesz szükség a temetkezési vállalkozókra. Természetesen lesz egyfajta szolgáltatás, amit robotok és szakmunkások
fognak elvégezni. A test pedig a halál bekövetkeztekor valamilyen nanotechnológiának köszönhetően, egy kis dobozban
fog komposztálódni. Minden emberben
chip lesz, amely – ha az ember biológiailag meghal – akkor jelet fog küldeni az
erre illetékes szervezetnek. A robotok pedig jönnek és elviszik a testet. Egy órával
később a halott már el is tűnik a föld színéről. Az is elképzelhető, hogy temetések
lesznek a Holdon, a Vénuszon, vagy akárhol a világűrben. Véleményem szerint
ez a jövő vár ránk, temetkezési szolgáltatókra.
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Arany János sírversei
a nagykőrösi református
temetőben
„A holtak álmai felett szépen virul a kegyelet” (Arany János)
Egy-egy település református temetője, így a nagykőrösi is
megmutatja a lakosság hagyománytiszteletét, temetkezési szokásait és vagyoni helyzetét. A XIX. században a sírkövek mérete
lehetővé tette, hogy az elhunyt adatai mellett a rá jellemző szöveg is felkerüljön a síremlékre. A szerető család, néhány búcsúzó
sorral, esetleg verssel emléket állított halottjáról.
Arany János sírversei a nagykőrösi éveire (1851–1860) és a tovább is tartó baráti kapcsolataira emlékeztetik azokat, akik felkeresik a négy sírt. A kőrösi református temetőben Szász Polyxena
költőnőnek, Kupai Kovács Mihálynak, az egykori földbirtokosnak (ezek a nagykőrösi tanárságának idején születtek), Károlyi
Sámuel orvosnak, a költő barátjának, valamint Bordács Dániel
jogásznak a sírkövén olvashatók (a budapesti évek alatt készültek) Arany János emlékversei. Az Arany-kötetekben megjelent
versek között a sírversek szövege nem mindenben egyezik meg
az emlékköveken olvasható változatokkal. A szöveghűséghez
ragaszkodva az utóbbit közlöm.
Szász Polyxena költőnő Vízakna településen (Alsó-Fehér vm.)
született, 1831. február 17-én, meghalt Nagykőrösön 1853. június 17-én. A fiatal leány Iduna álnév alatt több költeményt írt,
melyek különböző szépirodalmi lapokban jelentek meg. Korának legjelentősebb költőnője volt. Első és egyetlen nagy szerelme – első unokatestvére – a költő, később református püspök Szász Károly, aki református főgimnáziumunk tanára volt.
Polinak az édesapja azonban más férjet szánt, de amikor Szász
Károly ezt megtudta, írt szerelmének: „Menyasszony vagy…”. Ez
a helyzet Polit végső döntésre késztette, így apjának ezt mondta: „Apám, tégy velem, amit akarsz, én (Szőts) Sándornak vis�szaadtam a jegygyűrűt. Nem szeretem, és nem megyek hozzá.
Nem tudok hűtlenné válni Károlyhoz!” 1852. április 15-én tartották az esküvőt, de néhány hónap boldogság után az ifjú feleség
megbetegedett, és 10 hónapig tartó szenvedés után meghalt. A
szép és a társaságban kedvelt fiatal nőt az egész város gyászolta. Arany Jánosnak az 1853. szeptember elsejei, Tompának írt levelében ez található: „Az egészet én iszkábáltam, mind a 8 sort.”
SZÁSZ
POLYXENA
SZÁSZ KÁROLYNÉ
Egész teste fájdalom volt,
Egész lelke szeretet:
Az súlyával földbe hajolt,
Ez a mennybe sietett.
Fényes lelkének a menyben
Jobb is, mint e földi szennyben;
Ott van igazi hazája,
Kedveseit oda várja.
(1853)

26

A sír a régi temetőben (ó-temető – jelenleg a piactól a mai református temetőig tartott) az ún. nagygödörtől keletre (a temető
keleti kórház felőli részén), a szemben emelkedő dombon négy
akácfa között állt. A nyugvóhelyet és az emlékkövet övező fákat
az ev. ref. egyház 50 évig megkímélte a kivágástól. Sírját a főgimnázium önképzőköri ifjúsága gondozta. A régi temető felszámolása (1829-ben megkezdődött) után (valószínűsíthetően
1858-ban) hamvait áthelyezték a jelenlegi helyére a J. tábla I. sor
14. sz. Galgóczy család kriptájába.
Kupai Kovács Mihály (1810–1859. dec. 24.) földbirtokos, harmadik szomszédja volt Arany Jánosnak a Beretvás-féle házban.
Tragikus halált halt 1859 Karácsonyának estéjén. Özvegye kérésére írta a költő az antik hangulatú sírverset 1860-ban. A régi
temető felszámolását követően a sírkövet a család az új temetőben díszes mauzóleumba helyezte át. Az ajtóra a református
egyház elhelyezte a sírkő fényképét, mert az épületet zárva tartja a család.
A jó férjet, atyát
Özvegye, magzatja,
Éjjeli, nappali
Bánatban siratja;
Vissza óhajtaná,
Vissza nem sírhatja:
Számláld meg könnyeit,
Vigasztalás atyja!
(1860)
			
Bordács Dániel ügyvéd, alszolgabíró, 1812–1865-ig városunk
főbírája. Iskolánk törvényeit 1829-ben írta alá. Arany János jó ismerőse volt. Az emlékverset Bordács Dánielné – Arany Jánosné
egyik legkedvesebb barátnője volt – felkérésére 1865-ben írta.
Az özvegy a pesti sírkő vásárlásakor kereste fel a költőt, aki jól ismerte az ügyvédet, mert a házuk előtt haladt el, amikor a gimnáziumba, illetve hazafelé ment. A sír a B. tábla XII. sor 1/3. sz.
alatt található. Arany János legismertebb sírverse.
Azt jelenti e néma jel:
Itt nyugszik
BORDÁCS DÁNIEL.
Bíró, ügyvéd, polgár, barát;
Sok nemes szív áldja porát.
Mint férj: maga volt a Hűség:
(A verseskötetben kisbetűvel szerepel.)
Ez az első keserűség
Melylyel Hitvesét illette,
(A verseskötetben a „mellyel” és a hitvesét
szó kisbetűvel szerepel.)
Hogy bánatba öltöztette.
(1865)
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Dr. Károlyi Sámuel, sebész, nőgyógyász orvos Felső-Fügödön
(Abauj vm.) született 1818. március 14-én. 1845-ben, Nagyszalonta város orvosaként ismerkedett meg Arannyal. 1850. november 1-től Nagykőrösön, mint városi főorvos és megyei törvényszéki helyettes szakértő orvos dolgozott. Arany János
háziorvosa volt, a költő írói társaságához tartozott. 1862. szeptember 26-án halt meg. Román stílusú, vörös márvány sírköve
az eredeti helyén áll, mert 1862-ben már az új temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírja a C. tábla XII. sor 2/2. sz. alatt található.
Óh a kimondhatatlan
Gyászt mondd ki, néma jel!
(A verseskötetben Kínt az első szó)
Férj, atya volt: ma egy név:
KÁROLYI SÁMUEL.
Egyedül hogy ne lenne
A sírnak mélyiben:
Két kis fia itt véle:
LAJOS, LÁSZLÓ pihen.
És, hogy vigaszt keresve
Találjon egy NEVET:
(A verseskötetben a „helyet” szót találjuk,
ami nagy különbség!)
Bús ÖZVEGY és ÖT ÁRVA
Emelé e követ.
––––––––––––––––––––––––––––––
(A síremlék alsó részén, külön áll a záró két sor.)
ORVOS, ki itt lelt gyógyirat,
Itt várja, míg új nap virad. (1862)

A négy sírvers halottainak családjai már
régen nem élnek a városban, de a sírok
nem maradtak gondozatlanul. A gimnázium ifjúsága kegyelettel törődik velük.
A két főbejárati kapunál, 2009-től tábla
mutatja az útvonalat, és név szerint jelzi
a helyet, ahol a sírok megtalálhatók. Áldja
meg Isten a gondoskodók munkáját!
Nagykőrös, 2017.
Arany János születésének
200. évében,
június 2. napján.
Suba Lajos igazgató
(S.L. A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium igazgatója, a nagykőrösi Arany János Társaság elnöke.)
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Irgalomra hív az új püspök
Ferenc pápa Varga László plébánost nevezte ki
a Kaposvári Egyházmegye élére

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén,
a leköszönő Balás Béla apostoli kormányzó 76. születésnapján bombaként robbant a hír: a kaposvári Szent Imre-templom plébánosa, Varga László általános
püspöki helynök lesz a Kaposvári Egyházmegye új főpásztora. Az új megyéspüspök szentelésére és beiktatására május
13-án, a fatimai jelenések 100. évfordulóján került sor a kaposvári székesegyházban dr. Alberto Bottari de Castello
apostoli nuncius, dr. Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek, valamint Balás Béla emeritus püspök, a magyar püspökkari konferencia tagjainak, a
papság, a testvéregyházak és a határon
innen és túlról érkező papok és hívek jelenlétében. Az ezreket vonzó, méltóságteljes szertartáson az új püspök egyebek
mellett arról beszélt: Krisztusközpontú,
irgalomra épülő egyházat szeretne. Ezért
indítja el az irgalmasság házait, és hívja
együttműködésre azokat, akik irgalommal vannak a másik iránt, érzik az Oltáriszentségben, a dicsőítésben és a szemlélődésben rejlő erőt, s akikben él az
evangelizáció iránti vágy.
Somos László kaposfői esperes-plébános
a papság és a hívek nevében köszöntötte
az új főpásztort, aki Szűz Mária oltalmába

ajánlotta az egyházmegyét, s aki címerébe egyetlen szót írt: Irgalom.
– Sokunk reménye teljesedett be, mikor
megtudtuk, hogy a szentatya téged nevezett ki a Kaposvári Egyházmegye második püspökének – fogalmazott. – Címeredet látva arra gondoltam, ez a te papi
életed lerajzolva és egy rövid mondatban
leírva. A szentet és a profánt együtt látod.
A megtört kenyérben, az Eucharisztiában
és a megtört emberben, a szegényben, a
legkisebbekben ugyanaz a Krisztus van.
Ezt ábrázolja címered és ez jellemzi egész
papi életed. Nem vallásosság, nem vallásgyakorlat, s nem is vallási aktivitás ez.
Sokkal több: ez misztika. A misztika útját
járod. Kérlek, egyházmegyénket is vezesd
erre az útra, melyen te évtizedek óta haladsz!
Az új püspök első beszédében egyebek
mellett azt mondta: Folytatni szeretné
mindazt, amit elődje épített az elmúlt 24
évben. Ötven évvel a II. Vatikáni Zsinat
után is Krisztus-központú egyházat, papságot, kereszténységet szeretne.
– Együttműködésre hívom mindazokat,
akiket már megérintett az Isteni Irgalmasság – mondta. – Olyan egyházmegyét
szeretnék, ahol egyre többen felfedezik
a jobbik részt, a szentségimádásban vagy

a dicsőítésben rejlő erőt, és bátran használják a karizmákat. Szükségünk van az
imádság házaira, ahol együtt imádkozhatunk azokkal, akiket már megérintett
a szemlélődésben rejlő erő. Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, amely az
evangelizációért van. Ebben különösen
is számítok a fiatalokra és az evangelizáló családokra.
Aki ismeri az új kaposvári püspököt, az
tudja róla, hogy karizmatikus pap, a Lélek
embere. Harmincöt éve szentelték, s valódi megtérésében szerepet játszott egy
Pilinszky-próza. Korábbi helyén, a jelenleg felújítás alatt álló Szent Imre-templomban – ahova Somogysámsonból került – 24. éve szolgált, s egész napos
szentségimádást honosított meg. A lelki
íróként is ismert, „gyújtogató plébános”,
a „csend barátja” Az elesettek, szegények
gyámolítója marad megyéspüspökként
is. Szeretné tovább erősíteni az evangelizációt, szolgálatához folyamatosan kéri
a humor ajándékát, és szüntelenül imádkozik azért, hogy erősödjön alázatban,
bölcs döntéseket hozzon, képes legyen a
lelkek megkülönböztetésére, s túláradjon
benne az öröm.
S hogy milyen egyházmegyét örökölt
elődjétől?
– Területileg a legkisebbek vagyunk, de
a papok átlagéletkora negyven körüli. Sok a lehetőség a Szentlélekre-figyeléshez, és nagy öröm számomra, hogy a
paptestvérek élnek is ezzel. Természetesen a szenvedés sem kerül el bennünket,
de ez része a szolgálatnak és az áldozatnak – hangsúlyozta. – Reményteli a lelkiségi mozgalmak jelenléte. Örömteli az is,
hogy az elmúlt időszakban számos templom és plébánia, közösségi ház újult meg,
bár a hivatások száma fogy. Akik viszont
papi szolgálatra készülnek, azok tele vannak lelkesedéssel és örömmel. Teljes az
intézményrendszerünk, de igyekszünk lélekkel is megtölteni azokat.
Lőrincz Sándor
Fotó: Kovács Tibor
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