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Ked ves Ol va só!
Ne gyed éven ként meg je le nõ la punk két he tet ké sett. A ké sés 

oka a kö vet ke zõ: sze ret tük vol na a Te met ke zé si tör vény mó do-
sí tá sát eb ben a ta va szi szám ban meg je len tet ni, an nak alá írá sá ra 
vár tunk. Ez nem tör tént meg lap zár tá ig, ezért a kö vet ke zõ, nyá ri 
szá munk ban tá jé koz tat juk Önö ket er rõl a fon tos té má ról. 

Je len szá munk is sok új don ság gal szol gál. Meg em lé ke zünk, 
II. Já nos Pál pá pa ha lá lá ról, ös  sze ál lí tá sunk kal ró juk le ke gye le-
tün ket a leg-ek pá pá ja elõt t. Sze re tet tel és tisz te let tel kö szönt jük 
la punk ban a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság be mu tat ko zá sát. A II. 
vi lág há bo rú, Bu da pes ti ci vil ál do za ta i ra em lé ke zünk, s Nem ze ti 
Ün ne pünk al kal má val a hõ sök re, akik vé rü ket ad ták a sza bad-
ság harc ban. Az OTEI Sze ge di ülé sé nek ese mé nye i rõl       Nya kas 
Lász ló írá sá ból tá jé ko zód ha tunk. Elõ re ve tít jük a     TEMEXPO-t, 
- amely az idén Nyíregyházán kerül megrendezésre - Mar ján 
Ti bor ka la u zo lá sá val. 

Két új so ro za tot in dí tunk: „ Múlt és em lé ke zet” cím mel, va la-
mint „Ré gi sír em lé kek” cím mel.

Kü lön le ges él mény ben volt ré sze an nak, aki nem csak la punk-
ban, ha nem a hely szí nen is meg te kint het te Bu da pes ten – s egész 
nyá ron még meg néz he ti Ta tán - ifj. Do bos Já nos Baliról  ké szült 
képki ál lí tá sát, amely „A fõ pap utol só út ja” cí met vi se li.

Sza bó Ta más te me tõ ku ta tó el kö te le zett mun kás sá gá ról, hé zag-
pót ló te vé keny sé gé rõl, ku ta tó mun ká já ról, pub li ká ci ó i ról,   Mar ján 
Ti bor szá mol be.

Ol vas hat nak még a spa nyol te me tõk rõl, egy spa nyol or szá gi 
út ról, amely re je lent ke zé sü ket, a szer ve zõ Pet rich Csa ba, a Pé csi 
Te met ke zé si Vál la lat igaz ga tó ja vár ja. 

Kö szö ne tet mon dok szer kesz tõ tár sa im nak, ki emel ten     Pus-
kás Bé lá nak, va la mit Rühl Gi zel lá nak, aki cím lap fo tó já val, 
va la mint mû vé szi vi rág ké pe i vel se gí tet te szín vo na las sá ten ni 
ta va szi lap szá mun kat. 

Ked ves Ol va só! 
A „Vi rá gok ének lé se” cí mû írá som mal kí vá nok Önök nek 

szép ta vaszt, a ki ál lí tá sok ra sok lá to ga tót, kül föl di szak mai út ju-
kon si ke res üz let kö tést.
                                                                                                        

Sas Er zsé bet 
fõ szer kesz tõ 
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„Ne félj...”

Elhunyt II. János Pál pápa (1920-2005)
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1945. feb ru ár 13-a je len tõs dá tum Bu da pest éle té ben. Vi ták 
ke reszt tü zé ben áll a kér dés, hogy fel sza ba du lás vagy egy újabb 
le igá zás dá tu ma-e. Nem le het mél tóbb üze net, mint amit a Nem-
ze ti Ke gye le ti Bi zott ság su gall, ami kor az idei év ben elõ ször 
ha gyo mány te rem tõ cél zat tal a Far kas ré ti te me tõ ben az ost rom 
ci vil ál do za tai elõt ti fõ haj tás ra hív ta meg mind azo kat, akik nek 
fon tos ar ra a szen ve dés re em lé kez ni, ame lyet a la kos ság nak 
okoz tak, ami kor ha zánk fõ vá ro sa a tör té ne lem so rán már nem 
elõ ször egy szer re vé dõ bás tya és be tö ren dõ ka pu.

Tény, hogy 60 esz ten dõ vel ez elõtt le zá rult a II. vi lág há bo rú 
bu da pes ti had mû ve le ti sza ka sza. Bu da pest 108 na pig tar tó ost rom 
után a Vö rös Had se reg bir to ká ba ke rült. A ka to nai tény meg ál la-
pí tás mö gött em be rek szá zez re i nek szen ve dé se, tra gé di á ja rej lett. 
Pol gá ro ké, aki ket a to tá lis sá vá ló há bo rú el ért, ami kor a hát or szág 

re la tív biz ton sá ga vég ér vé nye sen meg szûnt lé tez ni. A ka to na vesz-
te sé gek mel lett a pol gá ri la kos ság ál do za ta i ra is em lé kez ni kell. A 
fel rob ban tott hi dak, égõ há zak, vij jo gó szi ré na ri a dó, bom bá zás, 
lég vé del mi pin ce, te me tet len te te mek, éhín ség és nyo mor ma már 
csak sza vak, de egy ko ron a há bo rú ször nyû va ló sá gát je len tet ték.

Feb ru ár 13-a va sár nap dél után még a nap is ki sü tött a bé ké-
sen, egy- e gy szál vi rág gal ér ke zõ meg em lé ke zõk re a Far kas ré ti 
te me tõ ben. Ez az ün nep ség a kö te le zõ pro to koll mel lett meg hitt és 
csa lá di volt, hi szen szá mo san fe le ség gel, vagy gyer me kük kel jöt-
tek. Jól esõ ér zés volt lát ni Rácz Je nõ egész ség ügyi mi nisz tert, aki 
kis fi á val ér ke zett. Az ese ményt meg tisz tel te még töb bek kö zött 
Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke, Lenkovics Bar na bás 
ombuds man, Péter falvi At ti la ombuds man, Te le ki Pál ál lam tit kár, 
Szanyi Ti bor ál lam tit kár, Boross Pé ter volt mi nisz ter el nök.

A meg em lé ke zé sen Ka to na Ta más a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott-
ság ne vé ben kö szön töt te a meg je len te ket, majd sa ját em lé ke i vel 
ele ve ní tet te fel a 60 év vel ez elõtt tör tén te ket. Szi li Ka ta lin el nök 
asszony be szé dé ben ki emel te an nak fon tos sá gát, hogy a pol gá ri 
la kos ság ra, a vét len ál do za tok ra em lé kez zünk, és kö szö ne tét fe jez-
te ki a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság nak.

A Szó zat el hang zá sa után min den ki egy szál vi rág gal adó zott 
az ál do za tok em lé ke elõt t.

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság mér ték tar tó, vis  sza fo gott, 
mél tó em lé ke zés sel tet te gaz da gab bá a fõ vá ros éle té re em lé ke-
zõ igaz le gen dá ri u mot.

Rad nainé dr. Fog a rasi Ka ta lin, 
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság tit ká ra

Civil dicsõség

Mértéktartó, meghitt méltó emlékezés

Szili Katalin az országgyûlés elnöke és Lomnici Zoltán a legfelsõbb bíróság elnöke fejet hajt a civil áldozatok emléke elõtt

Dr. Fogarasi Katalin elhelyezi a kegyelet virágát
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„De rûs va gyok, le gye tek azok ti is!” 

El hunyt II. Já nos Pál pá pa 
2005. áp ri lis má so di ka fe ke te 

be tûk kel író dik be a tör té ne lem be. A 
ka to li kus és a nem ka to li kus hí võk, és 
a nem hí võk egy aránt mély meg ren-
dü lés sel vet ték a hírt, hogy II. Já nos 
Pál pá pa, akit a dip lo má cia és a po li-
ti ka te rén el ért ered mé nye i ért, tör té ne-
lem for má ló egyé ni ség nek tar tot tak, 
el hunyt. 

Az egy ház fõ, az EM BER 
 Ka rol Jozef Wojty la 1920-ban szü le tett Len gyel or szág ban, 1978. 

ok tó ber 22-én lett a Va ti kán 264. fõ pász to ra. Fi a ta lon sok min den ér de-
kel te, vé gül a val lást vá lasz tot ta élet cé lul.  II. Já nos Pál pá pát a leg-ek 
pá pá já nak tar tot ták.  

450 év óta az el sõ egy ház fõ, aki nem olasz szár ma zá sú. Bár ra gasz-
ko dott a ha gyo má nyok hoz, s han goz tat ta, hogy a pá pá nak nem az 
a dol ga, hogy Jé zus Krisz tus ta ní tá sát meg vál toz tas sa, s meg íté lé se 
kon zer va tív volt, en nek el le né re bi zo nyos kér dé sek ben nyi tot tan gon-
dol ko dott. 

A fi a ta lok pá pá ja volt. A bo csá nat ké rés és a meg bo csá tás pá pá ja. 
Fá rad ha tat lan volt, még be teg sé ge sem aka dá lyoz hat ta meg ab ban, 
hogy a bé két hir des se. Több mint száz lá to ga tást tett vi lág szer te, s uta-
zá sa i nak kö szön he tõ en Dél Ame ri ká ban és Af ri ká ban egy re több hí ve 
lett. Egy mil lió ki lo mé tert tett meg a föld kö rül, több mint há rom ezer-
szer szólt hí võk tíz mil li ó i hoz. A kor egyik leg na gyobb hu ma nis tá ja, 
aki bo csá na tot kért egy há za ne vé ben a pro tes táns val lás ül döz te té sé-
ért, aki nagy sze re pet vál lalt az egy há zak egy más hoz kö ze le dé sé ben. 
Re form sze mé lyi ség volt, s bé ke a bé kes ség leg na gyobb hí ve, az 
em be ri ség jö võ je irán ti el kö te le zett egy ház fõ, akit a vi lág leg na gyobb 
po li ti ku sai is tisz tel tek.

Von zó dott a mû vé sze tek fe lé, iro dal már ként is is mert, ver se i nek 
és drá má i nak gyûj te mé nye is meg je lent. Több mint öt nyel ven be szélt, 
s min den lá to ga tá sa kor a hí ve it anya nyelv ükön szó lí tot ta meg, s 
be szé de i ben – me lye ket min dig ma ga írt - a pá pai töb bes szám he lyett 
min dig egyes szám el sõ sze mély ben. Több ször kí sé rel tek meg el le ne 
me rény le tet, a leg sú lyo sab bat 1981-ben. Õ tá ma dó já nak is meg bo csá-
tott. Az em be rek imád ták! Köz vet len sé gé ért, mo so lyá ért, fá rad ha tat-
lan sá gá ért, küz de ni tu dá sá ért, ön fel ál do zá sá ért, tü rel mé ért. Szel le mi 
és mo rá lis ve ze tõ je volt a vi lág nak, vall ják tisz te lõi.  

II. Já nos Pál pá pa Bu da pes ten 
Két szer járt ha zánk ban.” Sze re tett ben nün ket.” Ezt nyi lat koz ta egy 

hí võ, aki ott volt 1991. au gusz tus 20-án Bu da pes ten a Hõ sök te rén, s 
lát hat ta, hall hat ta õt. 

II. Já nos Pál be szé dé ben töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket mond ta:
„ Ist ván ki rály, ezt a há zat ezer év vel ez elõtt õse i tek nek épí tet te, és raj-

tuk ke resz tül a ma gya rok min den nem ze dé ké nek, akik az óta kö ve tik 
egy mást or szá go tok ban. To vább él nek õk, és to vább foly tat ják ugyan-
an nak a ház nak az épí té sét, amely nek alap ja it Szent Ist ván ve tet te 
meg.”

„Ma Ró ma püs pö ke, Szent Pé ter utó da kö szön ti a ma gyar nem zet 
min den fi át, kö szön ti azo kat a ma gya ro kat, akik e ha zá ban él nek, és 
azo kat, akik an nak ha tá ra in kí vül lak nak. Kö szön ti mind azo kat, akik 
lé lek ben ra gasz kod nak Szent Ist ván ko ro ná já nak kö zös örök sé gé hez. „

„Szent Ist ván be il lesz tet te Ma gyar or szá got az eu ró pai nem ze tek 
kö zös sé gé be, ami kor el fo gad ta a föld rész kö zös tár sa dal mi for má it 
és ke resz tény ha gyo má nya it, s be fo gad ta az or szág ba az ide ge ne ket, 
kü lö nö sen a za rán do ko kat. Így tör tént, hogy az õsi Ma gyar or szág 
ha ma ro san olyan nem zet té vált, mely min den ki szá má ra hí res volt 
ven dég sze re te té rõl és ked ves sé gé rõl. Ti Eu ró pa kö ze pén él tek, kü lön-
bö zõ né pek tõl és nem ze tek tõl kö rül vé ve. Csak ak kor lesz bol dog és 
biz ton sá gos a há za tok, ha nagy lel kû en a „kö zös eu ró pai ház” épí té sén 
fá ra doz tok, a nyi tott ság, a szo li da ri tás és az együtt mû kö dés szel le mé-
ben.” 

„ Ti, ked ves ma gyar test vé re im, le gye tek tu da tá ban an nak a nagy 
sze ren csé nek, me lyet jö võ tök szá má ra az a sza bad ság je lent, ame lyet 
vis  sza for dít ha tat lan mó don meg sze rez te tek. Be csül jé tek meg és él je tek 
he lye sen a sza bad sá go tok kal.” 

Má so dik al ka lom mal 1996. szep tem ber 6-7–én a pan non hal mi 
ben cés mo nos tor fenn ál lá sá nak 1000. év for du ló ján ör ven dez tet te meg 
hí ve it lá to ga tá sá val. 

Bú csú zás 
Zo ko gó, imád ko zó em be rek szo mo rú, meg döb be nõ ar cok, fáj da-

lom, vir rasz tás, gyász,  a Va ti kán Szent Pé ter te rén, 2005. áp ri lis 2-án 
ké sõ es te. 

Eduar do Mar tinez Soma lo spa nyol bí bo ros hi va ta lo san is be je len-
ti, hogy el hunyt II. Já nos Pál pá pa. Uj já ról le húz ták a pá pai gyû rût, s 
ös  sze tör ték, ez zel is je lez ve, hogy vé get ért föl di pá lyá ja. A ka pu be zá-
rult, a vil lany ki aludt, s a fény is, mely II. Já nos Pál pá pa szel le mi sé gét 
jel le mez te. 

Olasz or szág ban há rom na pos gyászt ren del tek el, s ha zánk ban is 
tí zez rek gyá szol tak, és gyá szol nak. Te me té se nap ján, Ma gyar or szá gon 
is gyász na pot ren delt el a kor mány, s ha va la ki a fõ vá ros ban, vagy 
az or szág bár mely te le pü lé sén meg kér dez te, ki ért szól a ha rang, a 
vá lasz:

„Egy igaz pá pá ért, a bé ke kö ve té ért, egy so kat szen ve dett em be rért, 
a ki tar tás az ön fel ál do zás a tü re lem meg tes te sí tõ jé ért”. A ha ran gok II. 
Já nos Pál pá pá ért szól tak. Re mél jük égi ott ho ná ban sem fe led ke zik 
meg er rõl a nyug ha tat lan, sok min dent meg élt és át élt em be ri ség rõl. 
En nek tu da tá ban és re mé nyé ben eny hí ti a fáj dal mat utol só üze ne te.

„De rûs va gyok, le gye tek azok ti is!”   
Sas Er zsé bet 
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Az el nök sé gi ülést dr. Simó ka Kálmán né tá vol lét ében dr. 
Ladoc sy Gé za ve zet te le. Az el nök ség  tá jé koz ta tót hall ga tott meg 
a te met ke zé si ala pít vány lét re ho zá sá ról, a be jegy zés he lyé rõl és 
a ku ra tó ri um ös  sze té te lé rõl. Az el nök ség ha tá ro za ta alap ján a 
vég le ges dön tést a ku ra tó ri um ról és a be jegy zés rõl az OTEI tag-
gyû lé sé re bíz za. 

Tá jé koz ta tó hang zott el a TEMEXPO2005 ki ál lí tás szer ve zé sé nek 
je len le gi hely ze té rõl. El hang zott, hogy a bel föl di gyár tók mel lett je len-
tõs a kül föl di ér dek lõ dés. Az elõ ze tes jel zé sek alap ján Kö zép-Eu ró pa 
egyik leg je len tõ sebb szak mai ki ál lí tá sa ke rül het meg ren de zés re 
Nyír egy há zán. 

A mun ka terv el fo ga dá sa után tá jé koz ta tó hang zott el a 
kü lön bö zõ fog lal ko zá sok egy sé ges Eu ró pa Uni ó hoz tar to zó 

osz tá lyo zá si rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról. Az egy sé ges rend szer 
ki ala kí tá sá hoz a te met ke zé si szak em be rekre, és szak ér tõk re van 
szük ség. Az el nök ség dön té se alap ján a szük sé ge szak ér tõi lét-
szám rész vé tel ét az OTEI biz to sít ja. 

Az ülés leg fon to sabb na pi rend je a te met ke zé si tör vény mó do-
sí tá sá val kap cso lat ban ki ala kult hely zet rõl szó ló tá jé koz ta tó 
volt.  A be szá mo ló ban el hang zott, hogy a kü lön bö zõ szak mai 
szer ve ze tek ál tal ki ala kult több szö rö sen egyez te tett mó do sí tó 
ja vas la tok hoz a par la men ti bi zott sá gi vi ták so rán több olyan kép-
vi se lõi mó do sí tó, majd kap cso ló dó mó do sí tó in dít vány ke rült 
be ter jesz tés re, amely je len tõ sen meg vál toz tat ta az ere de ti ter ve-
zet szö ve gét. Jól ér zék le he tõ volt a te met ke zé si tör vény mó do sí-
tá sa kap csán egy olyan lob bi te vé keny ség, amely nek ered mé nye 
ne ga tí van be fo lyá sol hat ja a te met ke zé si szol gál ta tás és te me tõ 
üze mel te tés je len le gi és ter ve zett meg va ló sí tá sát. 

Az el nök ség ab ban fog lalt ál lást, hogy min den ki nek sa ját te rü-
le tén meg kell ten ni min dent an nak ér de ké ben, hogy az ere de ti 
ter ve zet szö ve ge az al kot mány bí ró sá gi ha tá roz hat nak meg fe le lõ en, 
ke rül jön el fo ga dás ra. 

Az el nök ség be fe je zé sül tá jé koz ta tót hall ga tott meg a Spa-
nyol or szá gi szak mai út tal kap cso lat ban és ha tá ro zat ban rög zí tet-
te, hogy az út szer vezé sét az elõ zõ évek gya kor la tá nak meg fe le-
lõ en kell le bo nyo lí ta ni. A szak mai út ra 2005 má jus 31 és jú ni us 
7-e kö zött ke rül sor, amely nek szer ve zé sét Pet rich Csa ba a Pécsi 
Temetkezési vállalat igazgatója vál lal ta ma gá ra. 

Nya kas Lász ló

OTEI elnökségének ülése Szegeden

Nem ze ti ün ne pün kön 
or szág szer te meg em lé kez tek 
az 1848/49-es for ra da lom ról 
és sza bad ság harc ról. 

Meg ko szo rúz ták az egy-
ko ri hon vé dek sír ja it, el he-
lyez ték a ke gye let vi rá ga it 
és fe jet haj tot tak a sza bad ság-
harc hõ se i nek em lé ke elõt t. 

Képünkön a hõgyészi 
(Tol na me gye) te me tõ ben 
nyug vó Stróbl Izi dor hon véd 
szá za dos sír ja látható.

„Sehol sem virágzott olyan szépen az élet, mint azoknál a 
népeknél ahol a holtak iránti tiszteletet ápolták.” 

 - Maeterlinek - 
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A ke gye le ti kul tú ra, il let ve ez zel szer ves ös  sze füg gés ben a nem-
ze ti em lé ke zet ápo lá sá ban, for má lá sá ban rég óta fenn ál ló in téz mé nyi 
és mo rá lis hi ányt be töl te ni hi va tott bi zott ság lét re jöt tét a te me tõk rõl 
és te met ke zés rõl szó ló 1999. évi XLIII. tör vény (to váb bi ak ban: tör-
vény) tet te le he tõ vé. Esze rint „fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy 
ren de let ben ál la pít sa meg a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té-
re, tag ja i ra, fel ada ta i ra és mû kö dé sé re, to váb bá an nak Tit kár sá gá ra 
vo nat ko zó sza bá lyo kat”. E fel ha tal ma zás alap ján a Nem ze ti Ke gye-
le ti Bi zott sá got tény le ge sen a 146/1999.(X.1.) Kor mány ren de let hív ta 
élet re, amely konk ré tan meg ha tá roz za szer ve ze tét és fel ada ta it. 
En nek ér tel mé ben a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság a Kor mány dön té si 
jog gal ren del ke zõ, szak mai vé le mé nye zõ, ko or di ná ló és el len õr zõ 
tes tü le te. Te vé keny sé gé rõl a Kor mány fe lé éves be szá mo lá si kö te le-
zett ség gel tar to zik.

A tör vény ben és a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és 
fel ada ta i ról szó ló 146/1999.(X.1.) Kor mány ren de let ben rög zí tett fel ada-
tok (s az ezek hez tár sí tott ha tás kö rök) há rom cso port ba so rol ha tók:

- A Nem ze ti Sír kert tel kap cso la tos fel ada tok
- A Nem ze ti Gyás  szal kap cso la tos fel ada tok
-  A meg em lé ke zés mód szer ta ná nak és gya kor la tá nak ki ala kí tá sá-

val kap cso la tos fel ada tok

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság jo go sult dön te ni az el té rõ ka te gó ri-
át je len tõ – s a tör vény ben rész le te sen de fi ni ált – te me tõ, hõ si te me tõ, 
hõ si te me té si hely, te met ke zé si em lék hely és te me té si hely Nem ze ti 
Sír kert ré sze ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, il let ve a Nem ze-
ti Sír kert be tar to zó te me tõk, te me té si he lyek meg ha tá ro zá sá ról. A 
Nem ze ti Sír kert olyan vir tu á lis, vagy nem egy konk rét te me tõ höz 
vagy sír hely táb lá hoz (par cel lá hoz) köt he tõ, ha nem Ma gyar or szá got 
le fe dõ sír kert, amely be a nem zet je les ha lot ta i nak te me té si he lyei 
tar toz nak. A Nem ze ti Sír kert ré szé vé mi nõ sí tés min den eset ben az 

el hunyt sze mély élet mû vé nek meg íté lé se alap ján tör té nik. A mi nõ sí-
tés nél dön tõ szem pont nak az szá mít, hogy a szó ban for gó sze mély 
jel le me, cse le ke de tei, mû velt sé ge és te het sé ge ré vén a köz élet, a po li ti-
ka, a tu do mány, a kul tú ra, a val lás, a gaz da ság vagy a sport te rü le tén 
ma ra dan dót al ko tott, il let ve a ha zát ön fel ál do zó an szol gál ta, s így 
el vi tat ha tat lan és a kö zös ség ál tal is el is mert ér de mek tu laj do nít ha-
tó ak szá má ra. Mind ezek alap ján pe dig, mint hogy te vé keny sé gé vel 
a nem zet ér de ke it szol gál ta, az or szág fej lõ dé sét elõ moz dí tot ta, va la-
mint hír ne vét öreg bí tet te, az utó kor meg kü lön böz te tett ke gye le té re 
szá mot tart hat.

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 11 tag ból áll. Tag ja it a bel ügy-
mi nisz ter egyet ér té sé vel a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re 
bíz za meg.

El nök: Jó kai An na (Kos suth-dí jas író) 
Tit kár: Rad nainé Dr. Fog a rasi Ka ta lin 
Balogh né Dr. Or mos Ilo na 
   (tan szék ve ze tõ egye te mi do cens – Szent Ist ván Egye tem)
Bende Csa ba (ré gió ve ze tõ – Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal)
Dr. Boross Pé ter (volt mi nisz ter el nök)
Dr. Gedai Ist ván el nök he lyet tes 
   (nyu gal ma zott fõ igaz ga tó- Ma gyar Nem ze ti Mú ze um)
 Dr. Hol ló Jó zsef (ve zér õr nagy a HM Had tör té ne ti In té zet és       
   Mú ze um fõ igaz ga tó ja)
 Dr. Ka to na Ta más (a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net 
   tu do má nyi In té ze té nek tu do má nyos ta nács adó ja)
Regéczy-Nagy Lász ló (el nök – Tör té nel mi Igaz ság té te li Bi zott ság)
Dr. Sza ká ly Sán dor (tör té nész)
Dr. Weszelovszky Zol tán (or szág gyû lé si kép vi se lõ) 
 Dr. Zlin szky Já nos el nök he lyet tes (volt al kot mány bí ró, jo gász -
   pro fes  szor – Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem)

Bemutatjuk a Nemzeti Kegyeleti Bizottságot

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság tit kár sá ga Bu da pes ten a vár ban ta lál ha tó. 
1250 Bu da pest, Pf.19.• 1827 Bu da pest, Bu da vá ri Pa lo ta 1.

Te le fon: 06-1-487-8662,  06-1-487-8663 Te le fax: 06-1-487-8661

El nök: Jó kai An na (Kos suth-dí jas író) Tit kár: Rad nainé Dr. Fog a rasi Ka ta lin 
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A Kecs ke mé ten nagy si ker rel meg ren de zett Tem ex po 2003. 
Ki ál lí tás után a Teme tõk ertészek Egye sü le té nek meg ke re sé se 
alap ján, az OTEI el nök sé ge a 2005. évi ki ál lí tás meg ren de zé-
sé nek le he tõ sé gét át ad ta a Sza bolcs- Szat már- Bereg Me gyei 
Te met ke zé si 

Vál la lat nak, azon be lül pe dig sze mé lye sen Szek ré nyes And-
rás igaz ga tó úr nak, így a ke le ti ré gió is je len tõ sen be kap cso lód-
hat a te met ke zé si szak ma “or szá gos vér ke rin gé sé be”.

Szek ré nyes And rás 1990. ok tó be re óta áll a vál la lat élén, je len-
leg cé ge mint egy 2200 te me tést bo nyo lít ma gas szín vo na lon a 
tér ség ben. A cé ge ál tal gon do zott te me tõk ben év rõl év re az ön kor-
mány zat ok kal kar ölt ve je len tõs fej lesz té se ket va ló sít meg.

Szak mai ta pasz ta la ta it szá mos vá ros üze mel te té si és te met-
ke zés sel kap cso la tos kon fe ren ci án meg hí vott elõ adó ként is mer-
tet te.

A ki ál lí tás hely szí ne Nyír egy há za, a Kö zép-Nyír ség ben 
te rül el, ma mint egy 120 ezer la kost szám lál.

A vá ros ne ve elõ ször Kár oly Ró bert 
egyik ok le ve lé ben tû nik fel 1326-ban. 
1763-ban gróf Kár olyi Fe renc evan gé li-
kus val lá sú szlo vák te le pe sek kel né pe-
sí tet te be a há bo rúk so rán csak nem 
el pusz tult Nyír egy há zát. 

Az el sõ temp lo mot 1786-ban épí tet-
ték, ek kor lett Nyír egy há za me zõ vá-
ros, míg a vá ros pri vi lé gi u mát 1837-
ben ír ta alá V. Fer di nánd ki rály. Ek kor 
17 ezer la kost szám lál a vá ros. A vá ros 
fej lõ dé sét meg gyor sí tot ta a tér sé get és 
a fõ vá rost ös  sze kö tõ vas úti fõ vo nal és 
szárny vo na la i nak meg épí té se. 1876-
ban Nagykál ló he lyett Nyír egy há zát 
je lö lik ki Sza bolcs vár me gye szék hely-
ének. 

A vá ros ipa ri fej lõ dé se 1961-tõl 
in dult, a la kos ság szá ma is ro ha mo san 
nö vek szik. Vá ros ré szek ala kul tak ki, a 

vá ros hoz csa tol ták Sós tó he gyet és Bor bá nyát (1952) Nyír szo-
lost (1972) Orost (1979).

A kör nyék ne ves szü löt tei a tel jes ség igé nye nél kül:
Bes se nyei Györ gy (1742-1811) Tisz aber cel. A ma gyar fel vi-

lá go so dás kez de tét az ál ta la írt Ágis tra gé di á já nak meg je le né sé-
tõl (1772) szá mít juk. Az író fe je de lem Krúdy Gyu la (1878-1933) 
Nyír egy há za szü löt te. Leg jobb re gé nye A vö rös pos ta ko csi, 
Vá ci Mi hály (1924-1970) szin tén Nyír egy há zán szü le tett Kos-
suth-dí jas (1966) köl tõnk, Jó sa And rás (1834-1918) Nagy vá rad, 
Sza bolcs me gye fõ or vo sa, a Nagykál lói Kór ház lét re ho zó ja 
Ko rá nyi Fri gyes sel együt t.

Bal czó And rás, min den idõk leg jobb öt tu sá zó já nak ne ve lõ-
egye sü le te a Nyír egy há zi VSC volt.

Ró ma, Me xi kó csa pat arany után 1972-ben Mün chen ben 
egyé ni olim pi ai baj nok.

Kis ki té rõ után a ki ál lí tás ról né hány szót:

A Nyír egy há zi Buj tosi Sza bad idõ Csar nok ban 1400 m2 
hasz nos alap te rü le ten ke rül meg ren de zés re. A ma gyar or szá gi 
kel lék gyár tó és ke res ke dõk ap ra ja nagy ja kép vi sel te ti ma gát, 
ki e gé szül ve kül föl di üz le ti részt ve võk kel.

A ki ál lí tás fel öle li a te met ke zés sel kap cso la tos áruk és 
gé pek szin te tel jes pa let tá ját. 

II. Temexpo Kiállítás Nyíregyháza 
2005. június 17-18.
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A biz to san részt ve võk so ra: • Ke let fa Kft, • 
Kom fen Kft, • Kar sol Kft, • E és P Kft, • Man tex 
Kft, • Em lék és Kegy tárgy Kft, • Jager Ur na, • 
Memafa Kft, • Kühi di Kft, • Vanczák Jó zsef, • 
Minya Gá bor, • Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei 
Tem. Vál la lat

Kül föl di ek: • Plu dra Frank furt - Kel lé kek, 
• Pila to - Au tók, • May és Spies Gmbh - Nyom-
tat vá nyok

A fentieken kívül még vár ha tók, mind 
ma gyar mind kül föl di gyár tók és ke res ke dõk.

A ki ál lí tás hoz kap cso ló dó an a Nyír egy há zi 
te me tõ ben fa vá gá si be mu ta tót is szer vez Szek-
ré nyes And rás, ahol a sí rok kö zött ál ló ne he zen 
meg kö ze lít he tõ be teg fák ki vá gá sá nak mód sze-
rét mu tat ja be.

A ki ál lí tás sal együtt tart ja az OTEI és a 
Temetõk ertészek Egye sü le te nagy sza bá sú kon fe ren ci á ját, 
me lyen a szak mát érin tõ leg fon to sabb ak tu á lis kér dé sek is te rí-
ték re ke rül nek.

Egy nagy sze rû ko ra nyá ri hét vé gét ér de mes te hát Nyír-
egy há zán töl te ni, a város és a kiállításszervezõk minden 
érdeklõdõt szeretettel várnak.

Marján Tibor

Spanyol temetõ
A ma gyar 

tu ris ták kö ré ben 
egy re nép sze-
rûbb a tá vo li 
Spa nyol or szág. 
A hul lám zó tisz-
ta vi zû ten ger, a 
ho mo kos ten ger-
part mél tán nép-
sze rû a na po zást 

és für dést ked ve lõk kö ré ben. A spa nyo lok szá má ra egy re fon to-
sabb a tu riz mus fej lesz té se, ame lyet leg job ban a ten ger par ton 
fo lyó ha tal mas épít ke zé sek je lez nek. A ten ger part mel lett a 
spa nyo lok büsz kék a vál to za tos tör té nel mi múlt kéz zel fog ha tó 
épít mé nye i re és em lék he lye i re. A cso dá la tos tör té nel mi vá ro sok 
nap ja ink ra mo dern a kor igé nye it ki elé gí tõ te le pü lé sek ké vál tak. 
Az él mé nyek és lát ni va lók mel lett ér de mes meg te kin te ni a spa-
nyol te me tõ ket. A kö zép eu ró pai em ber szá má ra ezek a lát ni va-
lók is kü lön le ges él ményt je len te nek. A tég la vagy kõ fal lal kö rül 
vett vi szony lag kis te me tõk ben ál ta lá ban ke vés a fa és a zöld 
nö vény zet. A be lé pést kö ve tõ en azon nal szem be tû nik, a ke rí tés 
fal bel sõ ol da lán szin te vé gig a ko por sók és ur nák el he lye zé sé re 
szol gá ló több szin tû ko lum bá ri u mok so ra. (Vi szony lag ke vés 
a ham vasz tá sos te me tés). A tég la fa la zat tal elõ re el ké szí tett 

– gyak ran elõ re meg vett – sír-
he lyek be he lye zik el a ko por-
sót. A nyí lást, az el he lye zést 
kö ve tõ en be fa laz zák majd 
grá nit, vagy már vány lap pal 
fed dik le. A lap ra vé sik fel 
az el hunyt ne vét, il let, ezen 
he lye zik el a fény ké pét és 
kü lön bö zõ val lá si jel ké pe ket. A te me tõ kö zép sõ ré szén krip ták 
és sír he lyek van nak. A föld be te me tés egy re rit kább. A krip tá kat 
elõ re el ké szí tik, több szin ten ala kít ják ki az ur nák és ko por sók 
el he lye zé sét szol gá ló cel lá kat. A ra va ta lo zó el he lye zé sé re nincs 
sza bály. Le het a te me tõ kö zé pén vagy a ke rí tés mel lett. A szé pen 

be ren de zett az el hunyt mél tó bú csúz-
ta tás ra szol gá ló épü let ben gyak ran 
üveg fal lal el ha tá rolt te rü let szol gál 
az egyé ni bú csú ra. A ra va ta lo zó töb-
bi ré szé tõl el ha tá rolt te rü le ten fel ra-
va ta lo zott el hunyt tól a hoz zátar to-
zók akár egész nap bú csúz hat nak. 
A csen des imád ko zás és bú csú nem 
za var ja a köz ben fo lyó te me té si szer-
tar tást sem.

- Puskás Béla -
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1.nap. 05.31. kedd 
Uta zás re pü lõ vel Bu da pest rõl (Fe ri hegy 2B) 06.30-kor Gironá ba 

a WIZZ AIR me net rend sze rin ti já ra tá val. Ér ke zés Spa nyol or szág ba 
09,00-ko r, majd transz fer a szál lás hely re, ahol a szo bák el fog la lá sa. 
Dél után is mer ke dés az üdü lõ hel  lyel pi he nés, stran do lás. 

2. nap: 06.01. szer da
Reg ge li után uta zás Bar ce lo ná ba, ahol a bar ce lo nai köz pon ti 

te me tõ ben a rész ve võ ket fo gad ja a köz te me tõ ve ze tõ sé ge, ta pasz ta lat-
cse re, te me tõ be já rá sa,  hang sú lyoz va a ka ta lán spe ci á lis te met ke zé si 
szo ká sok  meg je le né sét. 

3. nap: 06. 02. csü tör tök
Reg ge li után ta lál ko zó Lloret de Mar és kör nyé ké nek te met ke zé si 

vál lal ko zó i val és a te me té sek hez kap cso ló dó ki egé szí tõ szol gál ta tá-
so kat adó kol le gák kal (vi rág árus ok, sír kö ve sek, kegy tárgy áru sí tók) 
ebéd, majd dél után egyes he lyi vál lal ko zók te lep he lye i nek fel ke re sé-
se. 

4. nap: 06. 03. pén tek:
Uta zás a ko ra reg ge li órák ban Va len ci á ba, ahol a te met ke zé si 

szak vá sár meg te kin té se. Ér ke zés az es ti órák ban vis  sza a szál lás hely-
re. A reg ge li ke re té ben a cso port az ét ke zést luch pack et-ben kap ja 
meg ezen a na pon.

5. nap: 06. 04. szom bat:
Uta zás a ko ra reg ge li órák ban is mét Va len ci á ba, ahol a te met ke-

zé si szak vá sá ron a meg kez dett tár gya lá sok foly ta tá sa. Ér ke zés az 
es ti órák ban vis  sza a szál lás hely re. A reg ge li ke re té ben a cso port az 
ét ke zést luch pack et-ben kap ja meg ezen a na pon.

6. nap: 06. 05. va sár nap:
Reg ge li után egész na pos ki rán du lás Bar ce lo ná ba és a Mon ser-

rat-ba, ahol az egye dül ál ló él mény ben ré sze sü lünk. Ezen a na pon 
utunk elõ ször a fan tasz ti kus és egye dül ál ló szik lá ra épült ben cés 
ren di apát ság ba ve zet, ami mél tó ott hont ad a vi lág hí rû Fe ke te 
Ma don na fa szob rocs ká nak. Ez a kegy hely Kat alo nia leg fon to sabb és 

leg is mer tebb za rán dok-
he lye, vi lág hí rû még az 
itt mû kö dõ egy há zi is ko-
la fiú kó ru sa is. Dél után 
bu szos vá ros né zés Bar ce-
lo ná ba.

7. nap: 06. 06. hét fõ
Reg ge li után egész 

na pos ki rán du lás mely 

ke re té ben a Pi re ne u sok te le pü lé se in ta lál ha tó te met ke zé si szo ká sok-
kal va ló is mer ke dés az õs kor tól nap ja in kig. 

8. nap: 06. 07. kedd
Reg ge li után dél elõtt sza bad prog ram, majd busz transz fer a re pü-

lõ tér re. Ér ke zés Bu da pest / Fe ri hegy 2B-re 18,45-ko r.

A rész vé te li díj az aláb bi szol gál ta tá so kat tar tal maz za:
-  re pü lés a WIZZ AIR me net rend sze rin ti já ra tá val oda-vis  sza 

út ban Bu da pest – Girona - Bu da pest út vo na lon
-  zmin den szük sé ges és kö te le zõ re pü lõ té ri il le ték és biz ton sá gi 

tax
-  transz fer ér ke zé si és el uta zá si na pon re pü lõ tér – ho tel – re pü lõ-

tér út vo na lon lég kon di ci o nált bus  szal
-  ma gyar nyel vû cso port kí sé rõ a ki rán du lás tel jes idõ tar tam ára
-  7 éj sza ka szál lás Lloret de Mar ban ***+ vagy Pine da de Mar ban 

**** szál lo dá ban
- 5 al ka lom mal bõ sé ges bü fé reg ge li a szál lo da ét ter mé ben
-  a Va len ci ai szak ki ál lí tás nap ja in 2 al ka lom mal lunch-c so mag 

reg ge li és va cso ra he lyett
- egész na pos bu szos ki rán du lás Mon ser rat ba és Bar ce lo ná ba
-  egész na pos bu szos ki rán du lás a Pi re ne u sok ba õsi te met ke zé si 

szo ká sok tól nap ja in kig mot tó alap ján
-  infoc so mag tér kép pel és úti könyv vel min den részt ve võ ré szé-

re

Rész vé te li díj:  177.800,- Ft/Fõ

Egyéb költ sé gek, fel árak:
- Pine da de Mar 4 csil la gos szál lás fel ára: 17.000,- Ft / Fõ
-  Egy ágyas szo ba fel ára, a je lent ke zés után a vis  sza iga zo lás sal 

egyidõben ke rül pon to san 
meg adás ra

- Be lé põ a szak ki ál lí tás ra
-  A prog ram ban fog lalt prog-

ra mok ese té ben a be lé põ-
je gyek, mely költ sé ge min-
den eset ben az adott hely-
szí nen fi ze ten dõ

A fen ti kal ku lá ció min. 35 
fõ rész vé te lé re ké szült, en nél 
ke ve sebb részt ve võ ese tén a 
rész vé te li dí jak a költ sé gek 
nö ve ke dé sé nek ará nyá ban vál-
toz nak.

Spanyolország Valencia Temetkezési szakvásár
2005. 05.31. – 06.07. 8 nap/ 7 éj



Johann Kirn er úr tól, a MAYSPIES Gesellschaft m.b.H. 3 Co 
KG auszt ri ai le ány vál la la tá nak üz let ve ze tõ jé tõl a kö vet ke zõ ket 
tud tuk meg a vál lal ko zás ról.

A cég 1920-ban, csa lá di vál lal ko zás ként ala kult, és a mai 
na pig egy mo dern gyár cso port hoz tar to zik. Szék hely ük és 
lo gisz ti kai köz pont juk Düren ben (Né met or szág), le ány vál la la tai 
Svájc ban, Auszt ri á ban ta lál ha tó ak. Az oszt rák és sváj ci part ne re-
i ket sa ját rak tár ból, a vi lág más ré szén lé võ part ne re i ket pe dig 
diszt ri bú to ra i kon ke resz tül, Düren bõl lát ják el.

A MAYSPIES leg fon to sabb cél ki tû zé se, hogy part ne re it 
mo dern tech ni ká val ké szí tett, ki vá ló mi nõ sé gû pa pír ter mé ke i vel 
lás sa el, va la mint e ter mé ke ket szín vo na las gra fi ká val ké szít se 
elõ.

A cég fõ te vé keny sé gi kö ré be a kü lön bö zõ iro dai-nyom da ipa-
ri ter mé kek, így pél dá ul a le vél pa pír ok, hoz zá tar to zó bo rí té kok, 
név je gyek, etikettcímkék tar toz nak. A fõ te vé keny ség mel lett 
nagy hang súlyt kap nak a kü lön bö zõ ke gye le ti nyom da-
ipa ri kel lé kek, gyász la pok, gyász je len té sek, ke gye le ti 
bo rí té kok.

Eu ró pa szá mos or szá gá ban ha gyo mánnyá vált 
az örök em lék-ké pecs ke, va la mint a kö szö nõ lap. 
Az örök em lék-ké pecs kén az el hunyt arc ké pe, 
szü le té sé nek és ha lá lá nak nap ja sze re pel. 
Ez aján dék, és va ló di örök em lék a te me té-
si szer tar tás részt ve võ i nek. 

Több or szá gban el ter jedt a kö szö nõ-
lap, mely egy szép gesz tus az el hunyt 
köz vet len hoz zá tar to zói ré szé rõl a 
szer tar tá son részt ve võk fe lé.

Ma ga a gyász je len tés egye di jel le get ad az ér te sí tés nek. 
Ké szül nek ter mészetközeli, ha gyo má nyos val lá sos, és mo dern 
ké pi vi lág gal.

Ezek a ter mé kek egy részt kü lön-
kü lön, más részt gar ni tú rá ban is meg-
ren del he tõ ek, egy for ma szim bó lum-
mal, mo tí vum mal. Ezek az igé nyes, 
íz lé ses ter mé kek szá mos vál to zat ban 
ké szül nek, így ki tû nõ en al kal maz ha-
tó mind kü lön bö zõ egy há zi, mind 
pol gá ri szer tar tá sok nál.

A cég a ma gyar or szá gi pi a cot 
je len leg Auszt ri án ke resz tül lát ja el, 
de fo lya mat ban van egy új rak tár 
ki épí té se Sop ron ban. A cég kap cso-
lat tar tó ja Czibu la Szil via (06-70-211-
6964).

MAYSPIEP Ma gyar or szág fe lé a 
be mu tat ko zó lé pé se ket már meg tet-
te. Részt vett a DEVOTA, a Brno-i 

és Mátrafüre di ki ál lí tá son, ahol kel lé kei na gyon ked ve zõ fo gad-
ta tás ra ta lál tak. Je len leg Nyu gat-Ma gyar or szág és Bu da pest vál-
lal ko zó i nak szál lít ja ter mé ke it.

Kirn er úr ral leg kö ze lebb a Nyír egy há zi ki ál lí tá son ta lál koz-
ha tunk. Stand já nál sze re tet tel vár min den ér dek lõ dõt, kész sé ge-
sen áll a ma gyar szol gál ta tók ren del ke zé sé re.

Kovács Krisztina

Kiváló papírtermék, modern technika, színvonalas grafika

Gyászlapok, gyászjelentések, örök emlék-képek, köszönõlapok



Ar ról szin te min den ki-
nek tu do má sa van, hogy kis 

ha zánk kü lön bö zõ ré gi ó i ban 
más és más te met ke zé si szo-
ká sok szí ne sí tik kul tú rán kat. 
A sa ját kör nye ze tünk ben zaj-
ló szer tar tá so kon szá munk ra 

szin te min den egyes moz du-
lat ter mé sze tes nek tû nik, 

ugyan ak kor egy tá vo li 
he lyen élõ em ber nek 

fur csán is hat hat-
nak ezek a sa ját-

sá gos sá gok. 
B e n  n ü n k 

u g y a n  e z e n 
gon do la  tok 
me rül het nek fel más – ne künk még 
is me ret len – né pek szo ká sa i val kap-
cso lat ban. 

Így vol tam én is ez zel, ami kor 
2004. õszén In do né zi á ban jár tam, és 

rö vid ta nul mány út ként részt ve het tem 
egy he lyi egy há zi mél tó ság dí szes te me-

té sén. A tõ lünk meg le he tõ sen tá vol ál ló, szá-
mom ra még tel je sen 
is me ret len hin du kul tú ra 
rí tu sai igen csak ért he tet-

len nek, de még is le nyû-
gö zõ en lát vá nyos nak 

bi zo nyul tak. 
A he lyi ide gen-

ve ze tõnk a ce re-
mó nia so rán 
pró bált rá vi lá-
gí ta ni az egyes 
rész le tek val lá si-
tar tal mi lé nye gé-

re, de a több ezer 
fõs ének lõ, ze né lõ, 

imád ko zó tö meg ben 
alig ha tud tam me mo-

ri zál ni, és fel fog ni kul-
tú rá juk iga zi mi vol tát. A 

szer tar tás után ka la u zun kat 
még per ce kig kí ván csi an fag-

gat tam, és pró bál tam a le he tõ leg töb bet fel szív ni ma gam ba 
a hi he tet le nül sa já tos, har mo ni kus hi tük ér de kes sé ge i rõl. 
Mi köz ben kezd tem meg ér te ni val lá suk rész le te it, egy re 
job ban ös  sze tud tam kap csol ni azt a lá tot tak kal, és egy re 
mély sé ge sebb ér zést vál tot tak ki be lõ lem. A ma gya rá zat 
ha tá sa le ír ha tat lan volt, és az el sõ gon do lat, ami eszem be 
ju tott: „ezt min den ki nek lát nia kel l!”. Igaz több mint 13.000 
ki lo mé ter re Ma gyar or szág tól ki csit na iv ki je len tés nek tûnt 
vol na, még is úgy gon dol tam, hogy ezt az él ményt va la-

A FÕPAP UT
címmel volt látható ifj. Dobos János fotókiállítása (2005.

Indonéz táncot mutat be az Indonéz nagykövetség egyik munkatársa. 
A ruha is hagyományos népi öltözék.

A kiállítási terem
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mi lyen for má ban má sok kal is meg kell osz ta nom. Ami-
kor ha za ér kez tem egy re erõ seb ben meg fo gal ma zó dott 
ben nem ez az ér zés. Több szak ma be li nek, és la i kus nak 
fi gyel mét is fel kel tet ték a te me té sen ké szült fo tó im. Az 
Õ bá to rí tá suk ra, és tá mo ga tá suk ra tá masz kod va kezd-
tem el meg szer vez ni egy fo tó ki ál lí tás sal egy be kö tött 
elõ adást. 

Az el kép ze lé se met a BTI Rt. nagy vo-
na lú fel aján lá sá val a Ke gye le ti Mú ze um 
ki ál lí tó ter mé ben va ló sít hat tam meg. 

A nél kü löz he tet len el mé le ti fel-
ké szü lést In do né zia ma gyar nagy-
kö vet ség ének se gít sé ge ko ro náz-
ta meg. Kü lön kö szö net tel tar-
to zom Yoko úr nak, aki vé gig 
ön zet len, és oda adó tá mo ga tóm-
nak bi zo nyult. Õ volt az aki, 
szí ne seb bé tet te ki ál lí tá so-
mat töb bek kö zött in do-
néz tánc be mu ta tó val, 
élõ gamel lan ze né vel, 
és szám ta lan ér de kes 
pros pek tus sal. 

A több mint 200 db 
ki kül dött meg hí vó ból, 
a meg je lent nagy szá mú 
részt ve võ, és a ven dég köny vi 

be jegy zé sek biz ta tó nak 
tûn tek, és iga zol ták 
azon fel te vé se met, 
hogy ér de mes volt 
idõt, pénzt és utá na-
já rást nem kí mél ve 
lét re hoz nom sze rény 
tár la to mat. 

A mû vész ba rá ta im, 
is me rõ se im jó vé le mén  nyel 
vol tak a lá tot tak ról-hal lot tak-
ról, és jó né hány új ság is po zi tí-
van nyi lat ko zott a fény ké pe im-
rõl. 

Jó ma gam ta tai la kos 
va gyok, és a be mu ta tó óta a he lyi 
mû ve lõ dé si köz pont is meg ke re sett 
az zal, hogy a kö ze li jö võ ben sze ret-
né nek he lyet biz to sí ta ni ké pe im 
új bó li be mu ta tá sá nak. Aki eset leg 
nem tu dott el jön ni Bu da pest re, de 

sze ret né meg te kin te ni fo tó i mat 
an nak egész jú ni us ban, 

Ta tán le he tõ sé ge lesz 
be pil lan ta ni e tá vo li 

or szág kul tú rá já nak 
egy kis szeg le té be.

Ad dig is né hány 
ké pet, és egy ma gya rá-
za tot meg te kint het nek 
a www.otei.hu webol-

dalon.

Ifj. Do bos Já nos

TOLSÓ ÚTJA
.január 25 – február 28. között) a Kegyeleti Múzeumban.

Dobos János az indonéz zenésszel. 
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1968. ok tó ber 29-én szü le tett 
Sze ge den. Ma gyar-tör té ne lem sza-
kos dip lo má já nak meg szer zé se 
óta szel le mi sza bad fog lal ko zá sú-
ként te vé keny ke dik. Mint egy tíz 
éve fog lal ko zik szisz te ma ti ku san 
te me tõ ku ta tás sal. Egy, a Ke re pe si 
úti te me tõ ben tett gye rek ko ri lá to-
ga tá sa in dí tot ta el a ku ta tó mun-
ká já ban, kez det ben csak gyûj töt te 
a „hí res” em be rek re vo nat ko zó 

ada to kat, majd be kap cso ló dott a Bu da pes ti Vá ros vé dõ Egye sü-
let ez irá nyú mun ká já ba.

Ta ní tó já nak, mes te ré nek az ott meg is mert Zsig mond Já nost 
te kinti, aki töb bek kö zött a fõ vá ros ban a Far kas ré ti Te me tõ ez 
irá nyú fel tá rá sát is vé gez te. Az õ ha tá sá ra kez dett Tóth Ta más 
a mód sze res ku ta tás hoz. Fel dol goz ta a Ma gyar Élet raj zi Le xi-
kon ban sze rep lõ 18000 sze mélyt, me lyek hez az óta sa ját “kút fõ-
bõl” még mint egy 12000-et il lesz tett. To váb bá ide kap csol ta az 
ál ta la fel lel he tõ szak le xi ko nok sze mé lyi anya gát és az el múlt 
150 év nyom ta tott saj tó já ban ta lál ha tó anya go kat is. 

1996 óta fo lya ma to san ku tat a BTI RT. te me tõ i ben. Szin-
tén eb ben az év ben kezd te e tárgy ban tel je sen egye dül ál ló 
ku ta tó mun ká ját a Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség Chevra Kadisa 
do ku men tá ci ó já ban, mely nek ered mé nye kép pen ezer nél több 
je les sze mély sír ját ada tol ta a fõ vá ro si iz ra e li ta te me tõk ben. 
Az el múlt év ti zed so rán Bu da pes ten kí vül 15 me gye kö zel 100 
te le pü lé sé nek mint egy 300 te me tõ jé ben vég zett sze mé lyes ku ta-
tó mun kát. 

Je len le gi ada tai sze rint ha zánk 1100 te le pü lé sé rõl mond-
ha tó el, hogy ott “hí res” em ber nyug szik. Szá mos me gye szék-
hely vo nat ko zá sá ban- Mis kolc, Deb re cen, Kecs ke mét, Szol nok, 
Bé kés csa ba, Szek szárd, Sze ged- el sõ ként pró bál ko zott egy tel-
jes ség re tö rek võ te me tõ do ku men tá ció el ké szí té sé vel.

Szin tén el sõ ként vizs gál ta Ung vár, Nagy szõ lõs, Rahó, 
Te mes vár és Sza bad ka te me tõ it az em lí tett tárgy kör ben.

A kül föl di or szá gok kal fog lal ko zó anya ga fel öle li mind az 
öt la kott kon ti nenst, ada tai Af ga nisz tán tól Ve ne zu e lá ig so ra-
koz nak. Kü lö nö sen gaz dag nak mond ha tó Észa k- és La tin-Ame-
ri ká ról ké szí tett kéz ira ta, mely nek alap ját a sze ge di Vasváry-
 gyûjtemény ké pe zi. Ku ta tó mun ká ját ön erõ bõl vég zi, mi vel a 
pá lyá za ti rend sze rek na gyon szûk mar kú ak eh hez, a min den-

kép pen alap ku ta tás nak te kint he tõ té má hoz Ezért sze rin te még 
jó né hány év-év ti zed el re pül a mun ka be fe je zé sé ig.

Ma gyar or szá gon je len leg a Pécs-Ózd köz ti kép ze let be li 
egye nes tõl ke let re vég zett fel tá ró mun kát. Min den egyes 
fel dol go zott te me tõ rõl pon tos tér kép váz la tot ké szít, me lyet 
ké sõbb di gi tá li san is rög zít. Az ese tek kb. 15 szá za lé ká ban 
tel je sen hi ány zik a te me tõ tér kép, így mun ká já val ezt a hi ányt 
is pó tol ja. Saj nos sok he lyen hi á nyoz nak a te me tõ nyil ván tar-
tás ok. Pár tu cat eset tõl el te kint ve gya kor la ti lag csak az utób bi 
30-40 év re kor lá to zód nak ezen anya gok. A fo lya ma tos pon tos 
te me tõi ad mi niszt rá ció a BTI Rt-nél és azon vá ro si köz te me-
tõk nél lel he tõ fel, me lyek min dig ön kor mány za ti fenn tar tás 
alá tar toz tak.

Saj nos az egy há zi tu laj don ba vis  sza ke rült te me tõk ál la po-
ta- bár az il le té ke sek igye kez nek meg fe lel ni eb ben a té má ban- 
elég gé el ma ra dott.

Egy na gyon fon tos kér dés re is fi gyel nünk kell, amíg nem 
ké sõ. A po li ti kai hisz té ria kel tés- “föl szá mol ják a ha tá ron tú li 
ma gyar sí ro kat”- he lyett sür gõ sen el kel le ne kez de ni egy ko or-
di nált ku ta tó mun kát a szom szé dos or szá gok ban.

Ta pasz ta la tai sze rint ugyan is a ha tá ron túl sem azért szá-
mol nak fel egy sírt mert ma gyar, ha nem csak úgy mint itt hon, 
nem vál tot ták új ra és ál ta lá ban frek ven tált he lyen van nak, 
emi att fo ko zot tan pi ac ké pe sek. Hoz zá ve tõ leg né hány tíz mil lió 
fo rint ból a leg em blematikus abb és ve szé lyez te tet tebb né hány 
száz sír egy kul tu rá lis Örök ség vé dõ prog ram ként új ra vált va 
meg ment he tõ len ne. Eb ben ta lán a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott-
ság te het né meg a ha tá ron tú li ma gyar szer ve ze tek kel kar ölt ve 
a leg ered mé nye sebb lé pé se ket.

Tóth Ta más ed dig meg je lent mun kái:
• Sze ged je le sei sze ge di te me tõk ben- tér kép váz lat ok kal el lá-

tott teme tõi ka la uz 2001.

• A zsi dó sír em lé kek Bu da pes ten cí mû 2004-ben meg je-
lent al bum nagy részt az õ mun ká ját hasz nál ta fel, azon ban a 
szer zõk kö zött nem em lí tik. Elõ ké szü let ben: Csong rád me gyét 
tel je sen fel dol go zó adat tá ra, a ma gyar ant ro po ló gia nagy ja it és 
a ma gyar iro dal má ro kat fel dol go zó sír adat tá ra.

• Iz ra e li ta teme tõk adat tá ra, mint egy 20 te me tõ fel dol go zá sa.

Marján Tibor

Bemutatjuk Tóth Tamás temetõkutatót

Jeles személyek nyughelyadatainak kutatása
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Mi mo ti vál ta a tár sa ság lét re ho zá sát?

A ma gyar or szá gi ko por só pi ac nap ja ink ban szá mos ki hí vás 
elõtt áll. Em lí te nék né há nyat: az uni ós csat la ko zást kö ve tõ en egy-
re ak tí vab bak a kör nye zõ tag or szág ok kel lék gyár tói, miköz ben a 
ko por sós te me té sek csök ke nõ ten den ci át mu tat nak. Az éle zõ dõ 
ver seny és az unió ad ta sza bad ter mék áram lás ar ra sar kallt ben-
nün ket, hogy mi is ter jes  szük ki pi a ci ha tá ra in kat. Eb bõl a szem-
pont ból a szlo vák pi ac kí nál ta a leg jobb fel té te le ket, hi szen sok 
ma gyar él ott és na gyon ha son ló ak a te met ke zé si ha gyo má nyok. 
A jö ve del mi szint né mi el ma ra dást mu tat, de aki tá jé ko zott a gaz-
da sá gi élet ben, az tud ja, hogy Szlo vá kia e te kin tet ben év rõl év re 
je len tõs ja vu lást tud fel mu tat ni.

Van nak-e már konk rét pi a ci ered mé nyek, vagy még csak 
ta po ga tó zás fo lyik?

Na gyon si ke res volt a Komárno-ban meg ren de zett ki ál lí-
tá sunk, mely re ter mé sze te sen nem jöt tek el an  nyi an, mint ha 
Ma gyar or szá gon tar tot tuk vol na, hi szen a cég nek nincs még be já-
ra tott ne ve Szlo vá ki á ban. Vi szont aki el jött, az meg gyõ zõ dött 
ar ról, hogy ha zánk te met ke zé si szín vo na la a szlo vá ki ai elõtt áll. 
No ha kis mér ték ben drá gáb bak a ter mé ke ink, vi szont mi nõ ség-
ben jó val fe lül múl ják szlo vák veté lytár saink vá lasz té kát. Va ló-
já ban a Kar sol vi szony lag gyors térnye ré se a ma gyar pi a con is 
eb bõl az alap ál lás ból in dult ki, és most már mond hat juk, hogy a 
vá sár ló ink szí ve sen ad nak ki több pénzt egy áru ért, ha cse ré be 
sok kal töb bet kap nak a mi nõ ség bõl. 

A szlo vák lá to ga tók több sé ge meg ren de lé sé vel is meg tisz-
tel te a ren dez vé nyün ket, ami na gyon nagy do log, és mi azon 
le szünk, hogy meg szol gál juk ezt a bi zal mat. 

Meg lá tá sa sze rint, mi lyen ha tás sal lesz szlo vá ki ai meg je le-
né sük a ma gyar pi ac ra?

Tel je sen kü lön vá laszt juk ezt a két pi a cot. Szlo vá kia a töb bi 
ex port pi ac hoz ha son ló an egy le he tõ ség, bár az tény, hogy észa ki 
szom szé dunk nál – csak úgy, mint Ma g yarorszá gon – köz vet le nül 
a te met ke zé si vál lal ko zók kal va gyunk kap cso lat ban, nem pe dig 
nagy ke res ke dõk kel. A Kar sol Kft. szá má ra min dig a ma gyar pi ac 
lesz a leg fon to sabb, de mint em lí tet tem, olyan ki hí vá sok jelen-
tkeztek az EU csat la ko zás óta, me lyek kel ha nem él nénk, ron ta-
nánk esé lye in ket a tér ség ben fo lyó küz de lem ki me ne tel ét il le tõ en.

A 2005-ös esztendõben mi lyen ter mék új don sá gok vár ha tó ak 
a Kar sol nál?

Ha ma ro san be mu tat juk új kol lek ci ón kat, ame lyek hat szög il let-
ve nyolc szög ko por sók ból, va la mint 12 új bé lés gar ni tú rá ból áll. 
Ter mé sze te sen va la men  nyi mo dell rõl ké szül tek ka ta ló gus -ol da-
lak, eze ket fo lya ma to san jut tat juk el a pi ac ra. Ké szü lünk a nyír egy-
há zi ki ál lí tás ra, amely egy ko moly erõ pró ba lesz. In for má ci ó ink 
sze rint – mind a ki ál lí tók, mind a  lá to ga tók szá ma alap ján – a 
Tem ex po 2005 ki ál lí tás lesz az ed di gi leg na gyobb ma gyar or szá gi 
szak mai ren dez vény, ahol fon tos szá munk ra a jó sze rep lés.

Sas Er zsé bet

A ta va lyi év di na mi kus fej lõ dé sét kö ve tõ en a Kar sol Kft hos  szas pi ac elem zés után meg ala pí tot ta a Kar sol Slo va kia s.r.o. tár sa-
sá got, mely nek szék he lye a Du na part ján fek võ Révkomárom (Komárno). A cég ter ve i rõl és az ed di gi ta pasz ta la tok ról kér dez tük 
Ba logh Ká rolyt, a cég egyik tu laj do no sát.

A kiállítás Komárno legpatinásabb épületében, 
a volt Tiszti Kaszinóban került megrendezésre.

A hazai piac néhány reprezentánsa – Dr. Andor Ferenc és 
Dr. Ladocsy Géza – is megtisztelte kiállításunkat

Cé get ala pí tott a Kar sol Szlo vá ki á ban
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Ta vasz! Föld sza gú le ve gõ, lan gyos szel lõ, hos  szab bo dó nap-
pa lok, csí põs haj na lok, langy me leg dél utá nok, ne he ze dõ is ko la-
tás ka, ter hes nagy ka bát, gyor sab ban dob ba nó szív, új já szü le tés 
a ter mé szet ben, az em ber ben. Ta vasz! Ez már vég le ges? Vagy 
szá mít ha tunk még hi deg na pok ra? A vi rá gok nem me di tál nak, 
nem fél nek, õk ár tat la nul hisz nek az õket elõ csa lo ga tó nap su gár-
nak. Hig  gyünk mi is?!

Vi rág! A sze re tet, a kö szö net, a há la, a ke gye let meg nyil-
vá nu lá sá nak leg szebb tár gya. Ki nek-ki nek meg van a sa ját 
ked venc vi rá ga, mely nek lát vá nyá tól me leg ség köl tö zik a 
szí vé be, s ér zi a ter mé szet eme cso dái káp ráz ta tó an gyö nyö-
rû ek. 

Vi rág! Éle tünk min den pil la na tá nak kí sé rõi, ott van nak min-
den ál lo má son, ami kor szü le tünk, ami kor meg ha lunk, ami kor 
kö szön tünk va la kit, ami kor kö szö nünk va la mit. Az egyet len, 
a pó tol ha tat lan, amely mel lé még szó sem kell, mert min dent 
el mond he lyet tünk. 

Ibo lya 
A ta vasz hír nö két, a hó vi rá got 

na gyon sze re tem. Még is, a kö te le zõ 
nõ na pi kö szön tés hez el en ged he-

tet len fe hér cso kor he lyett, a leg-
ked ve sebb ta va szi vi rá gom az 
ibo lya. Ab ban az év ben, ami-
kor szü let tem, ko rán kö szön-
tött be a ta vasz. Ke mény, 
hi deg tél után hir te len jött a 
me leg, meg én. A kis fa lu ban 
gyor san ter jedt a hír, új jö ve-

vény a Ró zsa dom bon. 
A szom szé dok, ro ko nok 

ked ves ke dé se, ta nul ság le het ne a 
mai, szin te min den ér zést pénz re 

v á l  t ó vi lá gunk ban.
Gyer mek ko rom ban tá tott száj jal és tág ra nyílt szem mel, ma 

mo so lyog va és fá tyo los te kin tet tel hall ga tom édes anyám év rõl-
év re is mét lõ dõ igaz me sé jét. „Mi kor meg szü let tél, a lá to ga tók 
ibo lyá val bo rí tot ták be az ágya mat, min den kék volt és il la tos. 
Az volt a leg szebb ta vasz ne kem.” 

A vi rá gok sze re te te szü le té sem óta el kí sér. Sok- sok bol dog 
per cet sze rez tek szá mom ra, lát vá nyuk, tisz ta sá guk, il la tuk, örö-
met adó szép sé gük min den ta vas  szal a szü le tés, a meg úju lás 
ígé re tét hoz za el. 

Arany esõ 

So ha ta lá lóbb ne vet, mint en nek a vi rág cso dá nak nem ta lál-
hat tak vol na. A ha tár ban és a kis ker tek ben vi rág zó man du la, 
meg gy, ba rack fa vi rá gok kö zül úgy ra gyog elõ, mint a nap. 

Va kí tó arany sár ga szí né vel szin te 
ki a- bál, nézz ide, nézz re ám, itt va gyok, 

gyö nyör ködj ben nem. Fe lejtsd el a 
gond ja i dat, a fé lel me i det, nézd, 

mi lyen cso dás kis csil la go kat 
nyúj tok fe léd. 

Tépj le, vi gyél ha za, hogy 
ott ho nod ban na po kig néz-
hess és em lé kez hess a zárt 
pa nel vi lág ban ar ra, hogy oda-
kint sza bad ság van, és ezt bár-
me lyik perc ben el ér he ted, csak 

ki kell nyit nod a sze med, ki 
kell nyúj ta nod a ke zed. Már tózz 

meg eb ben az esõ ben, eb ben az 
arany ban, hogy erõd le gyen a nyár-

hoz, az õsz höz, a tél hez.  

Vi rá gok ének lé se...
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Gyöngy vi rág 
Is ko lás ko rom nagy él mé nyei 

kö zé tar to zott a ta va szi ki rán- du -
lás, az ak kor „ren ge teg nek” tû nõ 
szál kai er dõ ben. Ez az er dõ 
ar ról volt ne ve ze tes, - ta lán 
még most is így van, jó len ne 
egy szer utá na néz ni – hogy 
gyöngy vi rág nyí lás kor a fák 
al ja úgy fe hér lett, mint a hó fe-
hér ün ne pi ab rosz. 

Mi gye re kek egy más sal 
ver se nyez ve szed tük, kö töt-
tük cso kor ba, és hal moz tuk el 
csok ra ink kal a ve lünk lé võ ta ní-
tó né ni ket. Olya nok vol tunk, mint a kis-
csi kók, aki ket ki eresz tet tek a ka rám ból. Ug rál va, 
si kong va sza lad tunk egyik fá tól a má si kig, nem tud tunk be tel-
ni a tér rel, a le ve gõ vel, a fák kal, a vi rá gok kal, a nap sü tés sel, a 
sza bad ság gal. 

A vi rág bolt ban meg vett ezer szí nû szeg fû nek ró zsá nak nincs 
il la ta... Ide gen ke zek szed ték, s kö tik re mek cso kor ba. 

Tu dom, a mi ré gi ta ní tó ink ilyet so sem kap tak, s azt is, hogy 
eze kért so sem cse rél ték vol na fel a su tán ös  sze sze dett, il la tos 
gyöngy vi rág csok ro kat. 

Orgona 
Akár lila, akár fehér, - eset-

leg lila, mint a híres nótában, 
- akár nemesített fán virágzik 
a kiskeretekben, vagy hosszú 
bokrokban az út-erdõ-mezõ 
szélen találkozunk vele, lát-
ványával, illatával magát a 
tavaszt hozza el nekünk.

Életem három meghatározó 
élménye, eseménye fûzõdik 

ehhez a mindenki által szeretett 
virághoz, s ezek az élmények évrõl 

évre, amikor megérzem az orgona 
il la- tát, hatalmukba kerítenek. 

Gyermekkoromban az Anyák napi 
virágcsokor meghatározó virága volt az orgona, elrejtve közé 
egy-egy pünkösdi rózsa, vagy jázmin ág. S, hogy a gyerme-
keink mennyire figyelnek oda a mi fiatalságunk meséire, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy minden Anyák napjára 
lányomtól és unokámtól Lillától, ilyen csokrot kapok ajándékba. 

Ebbe a tavaszi csokorba kötik bele mindazt, amit szóval nem 
tudnak elmondani.

A másik, orgonához kapcsolódó élményem, a ballagásokhoz 
kötõdik. A termek feldíszítésének legfontosabb virága - volt és 
ma is az - amelynek illatával összekeveredett a felejthetetlen 
„iskolaszag”, s a dallam: „Ballag már a vén diák…..” 

A harmadik emlék felnõttkorom nehéz és sorsfordító idõsza-
kát juttatja eszembe. 

Mielõtt egy életmentõ nagy mûtétem elõtt kimentem az erké-
lyre „elbúcsúzni” kiskertemtõl, az orgonafán éppen nyiladoztak a 
virágok. Beléjük kapaszkodtam, s egyre azt hajtogattam magamban, 
szeretném látni még õket, szeretném érezni az illatukat. 

Azóta hat év telt el, újra tavasz van, s miközben ezeket a 
mondatokat írom, éppen rálátok a bimbózó orgonavirágokra...   

Akác vi rág 
Ki ne érez te vol na még, lan gyos má ju si 
éj sza kán az akác vi rág bó dí tó méz il la-

tát? Van, aki a hárs fa vi rág il la tá ra 
es kü szik, nem mon dom, az is cso-

dás. Még is azért az akác, az – az 
iga zi, fõ leg ha azt az Alsóná nai 
pin ce so ron érez he ted.

Mint ha egy fe hér, ma gas 
csip ke füg gönyt fe szí tet tek vol-
na ki több mé te ren ke resz tül. 
A levegõ méz illatú, s a szorgos 
méhecskék most gyûjtik össze az 

aranysárga nedûhöz a virágport. 
Ez már a nyár kez de te. Ha egye dül 

vagy, szo mo rú len nél, vé get ért a 
ta vasz, s a nyár már eszed be jut tat ja a 

kö  ze l - gõ õszt, s a te let. 
De hát nem vagy egye dül. „Azért 

van nak a jó bará tok…” dú do lod.

Nem is te hetsz mást, be csu-
kod a sze med, meg állsz, és 
jó mé lye ket lé leg zel. Sza vak-
ra nincs szük ség. Ré gi ta va-
szok, ré gi akác nyí lá sok, ré gi 
sze rel mek jön nek eléd. Ne 
szé gyelld a könnye i det. Aki 
mel let ted áll, ugyan úgy em lé-
ke zik. Az õ ta va sza i ra, az õ vi rá-
ga i ra, az õ sze rel me i re. 

Sas Er zsé bet

 ...ta vasz kö szön té se
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Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ülé se

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2005. má jus 17-én Ka pos vá-
ron a Vá ros há za Dísz ter mé ben tart ja ki he lye zett ülé sét. A ki he-
lye zett ülés egyik leg fon to sabb na pi rend je a So mogy me gyé ben 
és Ka pos vá ron nyug vó ne ves sze mé lyek fel vé te le a Nem ze ti  Sír 
kert be.

Temexpo 2005
Fo lyik a TEMEXPO 2005 te met ke zé si szak ki ál lí tás szer ve-

zé se, amely Nyír egy há zán jú ni us 17-18-án ke rül meg ren de-
zés re. Ter vek sze rint 17-én a te me tõ fenn tar tók és a te me tõ 
ker té szek ré szé re kon fe ren cia ke rül meg tar tás ra, amely nek fõ 
té má ja az 1999. évi XLIII. te met ke zé si tör vény mó do sí tá sá nak 
ér tel me zé se lesz. 

Szak mai klub
A te met ke zé si szak mai szer ve ze tek az el múlt hó na pok ban 

kí sé rle tet tet tek ar ra, hogy lét re hoz zanak egy va la men  nyi érin-
tet tet tö mö rí tõ szak mai ka ma rát. A kí sér let si ker te len volt, a 
to váb bi ak ban ar ra van le he tõ sé ge a te met ke zé si szak má nak, 
hogy a Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá ban úgy ne ve zett szak mai 
klu bot ala kít sa nak. A szak mai klub el ne ve zés sel lét re ho zott 
szak bi zott ság tag jai a ka ma ra tag ja i val mun ka vi szony ban, 
vagy meg bí zot ti jog vi szony ban ál ló sze mé lyek bõl áll hat nak, 
akik sa ját dön té sük alap ján ve het nek részt a szer ve zet mun-
ká já ban. 

Kul tu rá lis Örök ség Nap ja
2005. szep tem ber 17-18. kö zött ke rül meg szer ve zés re a Kul-

tu rá lis Örök ség Nap jai ren dez vény so ro zat, amely nek köz pon ti 
té má ja Ma gyar or szá gon Kõ kövön… ma rad (Vá rak, erõ dít mé-
nyek, kas té lyok kú ri ák, pa lo ták) A szer ve zõ a Kul tu rá lis Örök-
ség vé del mi Hi va tal Tár sa dal mi Kap cso la tok Igaz ga tó sá ga vár ja 
a ren dez vény so ro zat hoz kap cso lód ni kí vá nó szer ve ze te ket és 
ön kor mány za to kat. 

Cím: 1014 Bu da pest, Szent há rom ság tér 6. 
Fax: 06-1-224-55-81 

Hamvakról
Éven te or szá go san több ezer el hunyt ham va it vi szik ha za 

a hoz zá tar to zók azért, mert nincs pén zük a ham vak te me tõ-
ben tör té nõ el he lye zé sé re. Csak Bu da pes ten több mint 900, 
So mogy me gyé ben kö zel 100 el hunyt ham va it ké rik ki a hoz-

zá tar to zók. Sú lyos kér dés az, hogy ha a köz vet len hoz zá tar to-
zók meg hal nak, mi lesz a ham vak kal, ho vá ke rül nek, lesz-e 
olyan hoz zá tar to zó, aki gon dos ko dik a mél tó ke gye lettel jes 
el he lye zés rõl.

Fo gyasz tó vé del mi el len õr zés
A Mantex Kft. hír le ve lé ben ol vas tuk, hogy egyik part ne rünk-

nél feb ru ár ban fo gyasz tó vé del mi el len õr zést tar tot tak Ha zánk 
EU Csat la ko zá si tár gya lá sok so rán vál lal ta a jog har mo ni zá ci ót. 
En nek meg fe le lõ en az 1997. 12. 15. CLV. tör vényt a 2004-ben a 
XVI. tör vén  nyel mó do sí tot ták.

Ez a tör vény rög zí ti, hogy for ga lom ba csak biz ton sá gos áru 
és szol gál ta tás ke rül het. 

A ter mék fe le lõs ség rõl szó ló tör vény egy ér tel mû en a gyár tó 
fe le lõs sé gét mond ja ki, ezért kü lö nö sen nagy hang súlyt kell fek-
tet ni a gyár tók nak a for gal ma zott ter mé kek mi nõ sé gé nek a ta nú-
sí tá sá ra. A ter mé kek hez csa tol ni kell a mû sza ki adat la pot is.

Az el len õr zés má sik ré sze a ve võk tá jé koz ta tá sá nak fel tét ele i-
re irá nyult. A tá jé koz ta tás ak kor meg fe le lõ, ha a cím ké zés, az ár, 
a cso ma go lás nem ve zet a ve võ meg té vesz té sé hez. Kö zért he tõ en 
és egy ér tel mû en tar tal maz za a ve võk tá jé koz ta tá sá hoz és a ha tó-
sá gi el len õr zés hez szük sé ges 10. §-ban meg ha tá ro zott ada to kat. 
Így a kel lék cím ké jé nek tar tal maz nia kell:

-  a ter mék azo no sí tás ra al kal mas ne vét 
  (nem elég a fan tá zia név!) 
- árát,
- gyár tó já nak vagy a for gal ma zó já nak a ne vét, cí mét,
-  származási he lyé nek a meg je lö lé sét (ha nem az EU-ból 

szár ma zik),
- anya gát (most az el len õr zés so rán ko por só kat vizs gál ták).

Összeállította: Puskás Béla

–•– Hírek, események –•– Hírek, események –•– 

Eladó 1 db HYUNDAI GRACE VAN H 100 típusú körabla-

kos (sötétített) ezüst színû, jó állapotú HALOTT-
SZÁLLÍTÓ 

RAVATALOZÓ GÉPKOCSINK. 
Évjárat: 1993. 12. hó, futott km: 297.000, szállítható szemé-
lyek száma: 4 fõ, szállítható halottak száma: kettõ 
vele adott tartozék: tetõkoszorú tartó, mûszaki vizsga: 
2007. januárig. 

ÁR: 1.000.000.- Ft + ÁFA

Érdeklõdni: Csongrád Megyei Kegyeleti KFT 
Boros Árpád Ügyvezetõ 

Telefon: 30/945-1045
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Szent már toni Bé la 
1931-ben szü le tett Henc-
sén. Még kö zép is ko lás 
volt, ami kor min den 
csil la gá szat tal fog lal ko-
zó köny vet el ol va sott. 
Meg vet te a Csil la gá sza ti 
La pok tel jes so ro za tát. 
1956 ele jén rö vid ide ig 
Bu da pes ten élt. 

A fõ vá ros ban Ku lin 
György tõl ta nul ta meg a 
táv csõ tü kör ké szí té sé nek 

mód ját. Ké sõbb Ka pos vá ron foly tat ta ez irá nyú mun ká ját. Köz-
ben fej lesz tet te csil la gá sza ti is me re te it, s gaz dag könyv tá rat 
gyûj tött ös  sze, amely ki vá ló tár há za volt az ama tõr csil la gá sza-
ti szak iro da lom nak. Ide gen nyel ve ket ta nult.

Rossz ízû szó az „ama tõr”. Azt mond ják, hogy aki töb bet 
tud, mint amen  nyit ta nult, az a zse ni. Az úgy ne ve zett „ama-
tõ rök” – ha mun ká ju kat meg fe le lõ szin ten mû ve lik – va ló ban 
zse nik, mi vel tu do má nyuk kal pá ro sul még a meg szál lott ság is. 
Ilyen em ber volt Szent már toni Bé la. Rö vi de sen fel fi gyel tek rá 
az eu ró pai, sõt az ame ri kai csil la gá szok, így lett tag ja szá mos 
csil la gá sza ti tár sa ság nak és szer ve zet nek. 

A kü lön bö zõ kül föl di egye sü le ti la pok fo lya ma to san kö zöl-
ték meg fi gye lé se it.

A hat va nas évek ben az õ ösz tön zé sé re kezd ték el lel kes 
ka pos vá ri ama tõ rök köz re mû kö dé sé vel épí te ni az Egye ne si úti 
csil lag vizs gá lót. Ez zel le he tõ ség nyí lott tan fo lyam ok szer ve zé-
sé re, de a csöpp Hu nya di Já nos ut cai la kás min den jó ba rát és 
ér dek lõ dõ szá má ra nyit va állt.

Az ama tõr csil la gász-klub 1971 jú ni u sá ban ala kult meg öt 
fõ vel. Meg ala pí tot ta gép írás sal ké szült lap ját, a  Lyra fü ze te-
ket, amely ben min den ki le ír hat ta csil la gá sza ti meg fi gye lé se it, 
majd az Albireo cí mû szak fü ze tet, mely nek ne vét a TIT ke re tei 
kö zött mû kö dõ Albireo Ama tõr csil la gász Klub is át vet te. 

Az ala pí tó ta gok Gom bás Gé za, He ve si Zol tán, Hor váth 
Lász ló és Hudi Lász ló vol tak, kö zü lük né há nyan ma is õk az 
ama tõr csil la gá szat ve ze tõi Ka pos vá ron.

Szent már toni Bé la pe dig ál do za tos mun ká val, ki tar tó buz-
ga lom mal ve zet te a klu bot, és szer kesz tet te a fo lyó ira tot. 

Nem csak ta nult, de ta ní tott is. Nagy ama tõ rök szá za it ta ní tot ta 
– mun ká ja mel lett –, sa ját ma ga szer kesz tet te ké zi köny ve it ad ta 
a fi a ta lok ke zé be, ré szük re szak mai tá bo ro kat szer ve zett és szá-
mos szak mai ta lál ko zón vett részt õ ma ga is..

Amint az más hol is meg tör tént, az Albireo Ama tõr csil la gász 
Klub nak ha ma ro san akadt ve tély tár sa is, a Me te or klub és új ság, 
és meg in dult a ri va li zá lás a két „ész le lõ tá bor” kö zött. Egye sek 
sze rint er re a há lát lan csa tá ro zás ra ment rá Szent már toni Bé la 
egész sé ge is. Ér de kes ség, hogy egy 2001-ben „30 éves a Me te or és 
az Albireo (1971–2001)” cí men kö zölt em lék ív ben egé szen ba rát sá-
go san ír nak a két új ság együtt mû kö dé sé rõl. Íme:

„A ma gyar ama tõr csil la gá szok az el múlt há rom év ti zed ben 
az Albireo és a Me te or új sá gok ré vén is mer het ték meg egy más 
mun ká ját, épít het tek ki szo ros em be ri és szak mai kap cso la tot, 
mely több nyi re ba rá ti vá is ala kult. A Me te or ifj. Bartha La jos 
szer kesz té sé ben je lent meg, az Albireót pe dig Szent már toni 
Bé la ál lí tot ta ös  sze, Ka pos vá rott. Mind két lap je len leg is él, bár 
az Albireo a ko ráb bi nál rit káb ban je le nik meg.”

A Szent már toni Bé lá ról el ne ve zett kis boly gót Ku lin Györ gy 

csil la gász fe dez te fel 1938. ja nu ár 6-án Bu da pes ten. Az el ne-
ve zés Szent már toni Bé la (1931–1988), a ki emel ke dõ ma gyar 
ama tõr csil la gász em lé két örö kí ti meg. Lajst rom szám: 3427. 
Át mé rõ je: 20 km. (Szíriusz. Az ég bolt leg fé nye sebb csil la ga a 
Nagy Ku tya csil lag kép ben.)

Múlt és emlékezet

„Szíriusz” Szentmártoni Béla csillagász
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A ma gyar nép lel ké nek örök szép vi rá gai a csil lag ne vek és 
a kö ré jük fû zõ dõ tör té ne tek. Õse ink csil la gos es té ken so kat 
néz het ték az ég bol to za tot. A Szíriusz csil lag nak több ma gyar 
el ne ve zé se is van: Ár va le ány sze me, Ebc sil lag, Ebéd hor dó, 
Sán takata, Szil ke hor dó (szé les szá jú, öb lös cse rép edény), 
Tün dér fõ.

Szent már toni Bé lát a nyolc va nas évek vé ge fe lé be teg sé ge 
mind job ban el tá vo lí tot ta az ak tív ama tõr csil la gá szat tól. Egy re 
rom ló egész sé gi ál la po ta mi att idõ elõt t, 1987-ben ment nyug díj-
ba. Ek kor már szü lõ fa lu já ba vo nult vis  sza egy ide je. 1988 má jus 
28-án a szí ve fel mond ta a szol gá la tot. Henc sén he lyez ték örök 
nyu ga lom ba. Sír em lé kén nap óra van amely nek ho ri zon tá lis 
ár nyék ve tõ je a pó lus ra mu tat. A mész kõ szám lap sza bály ta lan 
ala kú, nagy já ból 1 m. Át mé rõ jû. Óra szá mo zá sa: vál to zó kö zû. 
Fel ira ta: ÚT (a nap óra va ló já ban a vi lág idõt mu tat ja) A nap-
órán fel van tün tet ve 5 nap pá lya vo nal, eb bõl 3 jel zett a Bak, 
Mér leg, Kos, Rák ál lat övi csil lag ké pek je le i vel.

Ké szült: Lé vai Jó zsef Györ gy Höl gyek urak és cso da bo ga rak cí mû 
köny ve alap ján.

Pus kás Bé la

El hunyt Fal 
Pé ter kol lé gánk 
és ba rá tunk. 1953. 
már ci us 26-án szü-
le tett. Is ko lai ta nul-
má nyi nak be fe je zé-
se után ma gas épí tõ 
üzem mér nök ként 
he lyez ke dett el. 

1986-ban ke rült a Gyõr-Sop ron Me gyei Te met ke zé si Vál la lat-
hoz fõ mér nök ként. Itt szer vez te meg az el sõ ma gyar te met-
ke zé si ki ál lí tást 1994-ben. 1996-ban ügy ve ze tõ igaz ga tó ja lett 
a Corpus-Rex Kft.-nek amely a Ságvári Ham vasz tó Üzem 
üze mel te té sét biz to sí tot ta. 1999-tõl-2002-ig ügy ve ze tõ je volt a 
HE TEM Kft.-nek is. Imá dott a ter mé szet ben sé tál ni, ki rán dul ni, 
hob bi ja volt a hor gá szat és a va dá szat. A ba rá tai sze rint szen-
ve dé lye sen sze re tett és tu dott mu lat ni, szó ra koz ni. Szí ve nem 
bír ta az igény be vé telt, 52 éves ko rá ban meg szûnt do bog ni. Lett 
vol na még dol ga, ten ni va ló ja ezen a vi lá gon. 

Csa lád já nak, ba rá ta i nak is me rõ se i nek örök ké hi á nyoz ni fog. 
Em lé két ke gye let tel meg õriz zük.

Im Memoriam
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A sír em lé kek, sír kö vek ál lí tá sa az év szá zad ok so rán nagy 
vál to zá son ment át. Ter mé sze te sen min dig meg ha tá ro zó volt, 
az or szág, a táj egy ség, a te le pü lés, an nak szo ká sai. Más volt a 
gaz dag és más a sze gény em ber sír em lé ke. Va la mi kor az ön gyil-
ko so kat – nem is olyan ré gen – csak a te me tõ ár ká ba volt sza bad 
el te met ni, s a kor ma gá val hoz ta a leg újabb te met ke zé si for mát 
a ham vasz tá sos, az az az ur nás te me tést is. 

Ha zánk ban a hon fog la lás óta szám ta lan nem zet ség te le pe-
dett le s ta lált ott hont, ma gá val hoz va te met ke zé si kul tú rá ját. 
A ko rai idõk ben az el hunyt tal el te met ték a hasz ná la ti tár gya it, 
ma nap ság már a leg több em ber után csak egy ma rék ha mu 
ma rad. A mon dás sze rint, ha va la mit meg akarsz tud ni egy 
or szág je le né rõl, menj ki a pi ac ra, s ha meg akarsz tud ni va la mit 
a múlt já ról, lá to gass el a te me tõ jé be.

A te met ke zé si szo ká sok ról Pus kás Bé la: „Te me tõk üze-
ne te” cí mû köny vé ben ol vas hat juk a kö vet ke zõ szép gon-
do la to kat:
„Nép rajz ku ta tók is szí ve sen ta nul má nyoz zák a még meg-
ma radt sír je le ket. Ne kik kö szön het jük mind azt, amit a 

te met ke zés tör té ne ti ha gyo má nya i ról, szo ká sa i ról, rí tu sa i ról 
is me rünk. 

A te me tõ a mû vé szet he lye is, he lye a szak rá lis mû vé szet nek 
és az egy sé ges te me tõi mû vé szet lét re jöt té nek is.

Ré geb bi ko rok ban más kap cso lat állt az élõk és ha lot ta ik 
nyug vó he lye kö zött. A ré gi te me tõk fenn tar tói töb bet tud tak a 
kör nye zõ vi lág ról, mint a mai kor em be re.

A te me tõ be le si mult a fa lu kép be, a te me tõ kert be, a min den-
na pi élet be. Ka szál ták a fü vet, szed ték a gyü mölcs fák gyü möl-
csét, a sír domb okon gye re kek ját szot tak, csen des, el ha gya tott 
he lye in sze rel me sek ta lál koz tak.

De mit je lent ma a te me tõ az át lag em ber szá má ra? Saj nos a 
te me tõ leg több ször nem az el hunyt irán ti tisz te let adás hely szí ne, 
ha nem sok szor a kép mu ta tá sé, a ver sen gé sé.

Vé gül a te me tõ az em be ri ér zel mek, gyász és kön  nyek he lye, 
a vég sõ meg pi he nés, a fel ol do zás he lye. Itt kel le ne ki fe je zõd nie 
leg job ban az el mú lás ki egyen lí tõ igaz ság té tel ének.” 

A kö vet ke zõ két tör té net kü lön le ges sé ge, hogy a rég múlt, a 
me se sze rû em lé ke zés te szi fe lejt he tet len né. 

Régi síremlékek 

Szív ala kú kö vek 

A kõ bõl fa ra gott 
sír je lek nek gyö nyö-
rû pél dái ta lál ha tók 
Ba la tonud varib an. A 
mû em lék te me tõ ben 
63 kõ bõl fa ra gott szív 
ala kú, ová lis és szög-
le tes sír kõ ta lál ha tó. 
A he lyi, fa lu si mes ter-
em be rek ke ze mun ká-

ját di csé rik ezek a - más 
te me tõ ben csak el vét ve ta lál ha tó - sír em lé kek, ame lye ken a he lyes írás 
hi á nyos sá gai is bi zo nyí té kai an nak, hogy a kõ fa ra gás mes te rei nem 
vol tak iga zán jó he lyes írók. A hang súly iga zá ból nem a fel ira ton, 
ha nem a sír kõ for má ján volt. Még pe dig azért, mert a ha gyo mány 
sze rint a szív ala kú sír kö vek a szív kul tusz je lei. Mit is je lent mind-
ez? Fõ leg há zas pár ok, be tel je sü let len, eset leg a szü lõk ál tal el len zett 
sze re lem kö vet kez té ben ön gyil kos sá got el kö ve tõ sze rel me sek, il let ve 
fi a ta lon el hunyt lá nyok sír ján je len tek meg a szív mo tí vu mok. 

Van egy má sik le gen da is, a szív for má jú sír kö vek re, amely sze-
rint a Jé zus szí ve kul tusz el ter je dé sé nek, vi lá gi vá vá lá sá nak ered mé-
nyei ezek a sír je lek. A szív mo tí vum a föl di és az égi sze re lem jel ké pe 
is le het. Mit jel ké pez a for ma és mit az anyag? A kõ, a ha lott kõ vé vált 
szí vé re, a hoz zá tar to zók meg kö ve se dett – so ha el nem mú ló – gyá szá-
ra utal, míg a szív for ma a sze re lem, a sze re tet örök jel ké pe.  

Jel a ren ge teg ben 

So mogy me gye egyik Is ten há ta mö göt ti szeg le té ben egy út el-
ága zás kel ti fel az ar ra já rók fi gyel mét. Egy sír em lé ket ta lá lunk itt, 
amely egy el ke rí tett egy sze rû fa ke reszt, lá bá nál kon zerv do boz ban, 
mû anyag fla kon ban min dig friss vi rá gok kal. A ke resz ten a kö vet-
ke zõ fel irat ol vas ha tó: „ A vár me gye ka to ná ja, lá ba nyo mát so kat 
jár ta. Nagy Pál, akit meg ölt a pi pa szár.” 

Ki is volt az a Nagy Pál? A 
mon da sze rint be tyár volt, a XIX. 
sz. de re kán, s olyan ké pes sé gek-
kel ren del ke zett, amely hí res sé tet-
te. Ez pe dig nem volt más, mint 
az, hogy nem le he tett lõ fegy ver-
rel le lõ ni, csak pi pa szár ral. Szel-
le mé nek és sír já nak bû vös erõt 
tu laj do ní tot tak, ezért ál lí tot ták a 
ke resz tet. 

Bár hogy is volt, s bár men  nyi-
re is hi he tet len és me se sze rû a 
tör té net, nem csak Nagy Pál nak, 

a sír nak is van va la mi bû vös ere je. Amit ar ról le het le mér ni, hogy 
más fél év szá zad dal a ke reszt ál lí tá sa után is fenn ma radt ez a sír-
em lék, meg õriz te az em be rek em lé ke ze te, a mon da, amely száj ról 
száj ra járt, mely nek kö szön he tõ, hogy tö vé ben so sem her vad el a 
vi rág. 

A sírt Répai Lajos kadrkuti gyógyszerész az 1970-es évek elején 
felújíttatta.               Sas Er zsé bet 

A bûvös erejû kereszt

Földi és égi szerelem jelképe






